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RESUMO 

Atualmente, o papel do farmacêutico comunitário vai muito além do técnico do 

medicamento. Hoje, ser farmacêutico comunitário é ser gestor, é ser retalhista, é ser conselheiro, 

é ser companheiro, é ser amigo e é, naturalmente, ser mestre do medicamento.  

O aconselhamento acerca do uso racional dos fármacos, bem como a monitorização dos 

utentes, são cada vez mais prática comum e essencial ao bom desempenho da profissão, 

devendo o farmacêutico encontrar-se apto a prestar todo o tipo de serviços, esclarecimento e 

aconselhamento essenciais à manutenção e melhoria da saúde dos seus utentes.  

O estágio curricular em farmácia comunitária é o primeiro contacto que qualquer 

estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem com o mundo farmacêutico, 

permitindo a consolidação de todo o conhecimento adquirido ao longo dos quatro anos e meio 

de faculdade. Nesta fase, são clarificadas as diversas funções do farmacêutico comunitário, que 

vão desde a regulamentação, gestão, farmacovigiância ou aconselhamento. O atendimento ao 

público é uma das mais importantes, e para a qual é necessária mais experiência e 

conhecimento, muitas vezes adquiridos neste estágio. 

O presente relatório resume a minha experiência e aprendizagem no âmbito da farmácia 

comunitária, caraterizando o funcionamento desta e o papel do farmacêutico comunitário, não 

só enquanto especialista do medicamento mas também enquanto agente de saúde pública. O 

meu estágio teve a duração de 4 meses, e foi desenvolvido na Farmácia Pestana e Sousa na 

freguesia de Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. 
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1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 
 

1.1.  DIREÇÃO TÉCNICA 
De acordo com o enquadramento legal em vigor [1,2] a propriedade da Farmácia 

Pestana e Sousa (FPS) e a direção técnica estão a cargo da Dra. Ana Maria Pestana, sendo esta 

responsável por promover e salvaguardar a utilização racional do medicamento. O meu estágio 

curricular (EC) decorreu entre 23 de Janeiro e 24 de Maio, podendo o cronograma das 

atividades desenvolvidas ser visualizado no Anexo 1. 

 

1.2.  LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ESPAÇO EXTERIOR 

A FPS localiza-se na Rua Nuno Álvares, 95, na freguesia de Gulpilhares, no concelho 

de Vila Nova de Gaia. Para além de estar situada numa zona habitacional, ao seu redor 

encontram-se a Unidade de Saúde Familiar de Gulpilhares, escola primária e jardim infância, 

lares de idosos, escola de música e centro recreativo da freguesia. Desta forma foi-me possível 

contactar com uma falange muito diversa de utentes, com realidades muito distintas e por vezes, 

difíceis, permitindo adequar o meu aconselhamento farmacêutico a cada realidade. Visto que a 

FPS não se encontra no centro metropolitano, grande parte dos utentes tendem a ser habituais, o 

que me permitiu estabelecer uma relação mais próxima e assim conseguir proporcionar um 

aconselhamento farmacêutico mais personalizado. 

O horário de funcionamento da FPS é das 9:00 às 20:30 de Segunda a Sexta-feira e 

das 9:00 às 13:00 aos Sábado, sendo que aos Domingos se encontra encerrada, de acordo com o 

enquadramento em vigor [3,4]. Nos dias de serviço permanente, que acontecem de 19 em 19 

dias, a farmácia encontra-se aberta até às 24 horas, sendo posteriormente o atendimento 

realizado através do postigo de atendimento noturno até às 9 horas do dia seguinte. Este serviço 

é salvaguardado por um elemento da equipa, que permanece na farmácia durante o período da 

noite. No que diz respeito ao horário do meu período de estágio, este era das 9.30h às 18.30h de 

Segunda a Sexta-feira. 

Em relação ao espaço exterior, a FPS ocupa o piso térreo de um prédio habitacional, 

possui uma rampa de acesso, facilitando a acessibilidade de utentes com mobilidade reduzida e 

tem ao seu dispor estacionamento mesmo em frente à farmácia, reunindo as condições 

necessárias de acessibilidade a todos os utentes. Identifica-se pelo típico símbolo “cruz verde” 

luminoso, conforme as exigências da Deliberação 414/CD/2007, de 29 de outubro [5], e pela 

fachada com a inscrição “Farmácia Pestana”, (Anexo 2). Na porta de entrada da fachada estão 

afixadas várias informações essenciais, como regulamentado no Decreto-Lei nº 307/2008, de 21 

de agosto [6]. São elas: nome da proprietária e diretora técnica; registo na Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED); horário de funcionamento, 

calendário de farmácias de serviço no município, postigo de atendimento noturno, e ainda 

informação de que a FPS é associada da Associação Nacional das Farmácias (ANF). Do lado 
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direito da porta, encontra-se uma fachada envidraçada cuja montra é remodelada com produtos 

sazonais e onde se encontra informação relativa a serviços farmacêuticos que presta. 

 

1.3.  ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR 

O interior da FPS é profissional e calmo, o que permite uma comunicação fácil e eficaz 

com os utentes, e encontra-se organizado de forma a otimizar o espaço existente. À entrada 

existe um sistema de senhas que permite o melhor e mais rápido atendimento do utente. A FPS 

está equipada com um circuito fechado de videovigilância (CCTV), alarmes e extintores de 

incêndio. A FPS cumpre as áreas mínimas de uma farmácia comunitária [7], possuindo um local 

de atendimento ao público, uma área de armazenamento, um laboratório, instalações sanitárias e 

um gabinete de atendimento personalizado. Para além destas, a FPS possui também algumas 

áreas facultativas como uma área de apoio ao atendimento, uma área destinada à correção de 

receituário, recepção e emissão de encomendas, um escritório da direção técnica, um gabinete 

de atendimento de serviços não farmacêuticos e uma área de descanso. Em todos os locais de 

armazenamento e exposição de produtos, estes são colocados segundo o método First In, First 

Out, em que os produtos com menor prazo de validade (PV) são colocados à frente, de modo a 

serem escoados primeiro. O espaço interior da FPS encontra-se ilustrado no Anexo 3. 

 

1.3.1.  ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A zona de atendimento é constituída por 3 balcões de atendimento informatizados, cada 

um totalmente equipado por um computador com o sistema operativo SIFARMA2000
®
. Ainda 

nos balcões existem expositores alusivos a produtos de dermocosmética, protetores solares, 

repelentes de mosquitos, produtos pertencentes ao programa de dieta EasySlim®, produtos de 

higiene diária e íntima, entre outros, de acordo com a sazonalidade e informações relativas a 

rastreios ou promoções. 

A área de livre circulação apresenta diversos lineares de exposição – produtos de 

dermocosmética e higiene corporal, higiene oral, higiene íntima, perfumaria, ótica, puericultura, 

alguns dispositivos médicos, produtos dietéticos e suplementos alimentares e espaço veterinário. 

Os locais de exposição dos produtos vão sendo alterados ao longo do ano consoante a 

sazonalidade, campanhas promocionais e/ou necessidade de escoamento. 

Na zona de espera, existe uma balança eletrónica indicativa do peso, altura e IMC, que 

pode ser utilizada pelos utentes. Além disso, para maior conforto dos utentes que se fazem 

acompanhar por crianças, disponibiliza uma zona didática, com pequenas atividades para 

entretimento dos mais pequenos (Anexo 3). 

Durante o estágio tive a oportunidade de construir lineares e gôndolas de exposição, 

dando-me a chance de conhecer algumas técnicas de exposição, bem como a sazonalidade dos 

produtos. 
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1.3.2.  ÁREA DE ARRUMAÇÃO 

A área de arrumação, ou área de stock ativo, encontra-se atrás dos balcões, não 

permitindo aos utentes visualizar as atividades que estão a ser desenvolvidas na área de apoio. 

Nesta área existe um armário de grandes dimensões com gavetas deslizantes destinadas aos 

medicamentos de marca e genéricos, sendo armazenados por ordem alfabética do nome 

comercial ou pela Designação Comum Internacional (DCI), respetivamente. Os medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM’s) encontram-se exclusivamente nesta área, ficando fora do 

alcance e visão dos utentes [8]. Encontra-se ainda uma zona de gavetas específicas para o 

armazenamento de xaropes, suspensões orais e ampolas bebíveis, bem como outra zona para 

pomadas, cremes, géis e produtos de aplicação retal e vaginal. Todos os produtos estão 

organizados por ordem alfabética devidamente identificada, de forma a minimizar erros de 

arrumação e agilizar o ato farmacêutico, facilitando o processo de entrega do produto ao utente. 

A área de apoio ao atendimento apresenta, também, estantes para armazenamento de 

apresentações em granulado e em pó, colírios, soluções nasais, injetáveis, suplementos 

alimentares, soros, produtos antissépticos e de desinfeção. Os produtos relacionados com a 

higiene oral, produtos dermatológicos específicos e produtos de uso veterinário encontram-se 

numa estante diferenciada. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes permanecem 

acondicionados numa gaveta específica, por motivos de segurança. Para além disto, existe 

também um espaço de refrigeração destinado a medicamentos que necessitam de ser 

conservados a temperaturas entre os 2°C e os 8°C, como por exemplo, insulinas, anéis vaginais, 

alguns colírios, entre outros. O registo da temperatura e humidade relativa é realizado pelo 

termohigrómetro digital, não só no espaço refrigerado mas também em toda a área da farmácia. 

A área de arrumação constitui também uma área de apoio ao atendimento, onde se 

encontra um computador ligado ao servidor onde se pode realizar receção de encomendas, 

devoluções, reclamações e verificação de prazos de validade. 

 

1.3.3. GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

  Este gabinete localiza-se próximo dos balcões de atendimento. O gabinete de 

atendimento personalizado é um local essencial para os utentes que exijam maior atenção a 

diferentes níveis (Anexo 3). O utente é dirigido para este local quando é necessário uma 

comunicação mais confidencial, cumprindo o exposto nas Boas Práticas Farmacêuticas para a 

FC [9]. É também neste local que são realizados o controlo de vários parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, tais como, o perfil lipídico, glicémia capilar, colesterol total, pressão arterial e a 

administração de injetáveis, dispondo de todos os equipamentos e consumíveis necessários.  

Tive aqui a oportunidade de proceder à medição dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos acima descriminados, assim como prestar um aconselhamento mais pessoal e 

reservado aos utentes que assim o necessitavam. Este tipo de atividade permitiu-me 
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acompanhar pessoalmente alguns utentes, nomeadamente aqueles que recorriam à farmácia 

mais frequentemente para a medição do colesterol total e pressão arterial. Constatei que 

alguns destes utentes necessitavam e beneficiavam deste acompanhamento mais próximo, 

refletindo-se num controlo mais adequado e, por vezes, numa melhoria dos valores de 

colesterol total e pressão arterial. 

 

1.3.4. ÁREA DE RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Contínua à área de arrumação encontra-se uma sala destinada à receção de encomendas, 

gestão de devoluções e reclamações, confirmação de stocks, verificação de prazos de validade e 

gestão de reservas. Antes de serem introduzidas, todas as encomendas são confirmadas a fim de 

se verificar a existência de erros. Todos os documentos e comprovativos relativos às 

encomendas, faturas, notas de crédito, notas de devolução dos diversos fornecedores são 

arquivados em dossiers distintos devidamente identificados, em prateleiras contíguas ao local de 

conferência de encomendas. 

 

1.3.5. LABORATÓRIO 

O laboratório é o local de preparação de medicamentos manipulados (MM) e 

preparações extemporâneas. No laboratório encontram-se os dossiers destinados ao arquivo das 

Fichas de Preparação de MM, os Registos de Movimento das Matérias-primas, as Fichas de 

Segurança das Matérias-primas, os Boletins Analíticos e os Registos de Calibração dos 

Aparelhos de Medição. Para além destes encontram-se no laboratório outras fontes 

bibliográficas como o “Formulário Galénico Português” (FGP) e a “Farmacopeia Portuguesa” 

(FP) assim como as fontes de informação consideradas de acesso obrigatório no momento da 

despensa de medicamentos, nomeadamente o “Prontuário Terapêutico” e o “Martindale: The 

Complete Drug Reference". Apesar de devidamente equipada em material e aparelhos ao abrigo 

da legislação em vigor, na FPS não se preparam medicamentos manipulados, recorrendo-se a 

outras farmácias para esse efeito. 

 

1.3.6. GABINETE DE DIRECÇÃO TÉCNICA 

O gabinete da DT destina-se ao desenvolvimento de qualquer atividade relacionada com 

a direção técnica da farmácia, desde a verificação de receituário à faturação. O escritório é para 

uso pessoal da Diretora Técnica da farmácia onde se realizam as tarefas de gestão, compras 

diretas, organização e administração da farmácia, receção privada de colaboradores e 

fornecedores (Anexo 3). 

 

1.3.7. RECURSOS HUMANOS 

  A FPS é constituída por uma equipa de profissionais excelentes, quer a nível técnico-

científico, quer a nível humano. São uma equipa dotada de empenho, cooperação, dedicação e 
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de conhecimentos científicos necessários para o exercício da profissão farmacêutica, bens 

essenciais que devem existir numa farmácia de forma a garantir um melhor desempenho e a 

satisfação dos utentes que diariamente a frequentam. Ao quadro de profissionais da FPS 

pertencem: 
 

Tabela 1 – Equipa integrante de Farmácia Pestana e Sousa 

Colaborador Função 

Dr.ª Ana Maria Pestana Diretora Técnica 

Dr.ª Ana Margarida Dias Farmacêutica Substituta 

Dr.º João Luís Pestana Farmacêutico 

D. Manuela Estrada Técnica de Farmácia 

Sr. Raúl Cunha Técnico de Farmácia 

 

 

1.3.8. SISTEMA INFORMÁTICO 

  O farmacêutico comunitário além de especialista do medicamento, no aconselhamento 

ao utente, também encarna o papel de gestor do medicamento, sendo obrigatório possuir 

capacidade de gestão de aspetos administrativos, técnicos e económicos, garantindo a existência 

de stocks que satisfaçam a procura de medicamentos pelos utentes. 

O sistema informático (SI) implementado na FPS é o Sifarma® 2000 da Glintt, empresa 

pertencente à Associação Nacional das Farmácias. Este software constitui uma aplicação 

desenvolvida para a gestão diária de uma farmácia, no que diz respeito à entrada e saída de 

produtos e de todas as tarefas com ela relacionadas. Permite ainda fazer a gestão do produto, de 

acordo com os stocks mínimos e máximos definidos pela farmácia, e conforme as saídas propõe 

encomendas para posterior aprovação, possibilita a emissão de listas de controlo de prazos de 

validade, permite efetuar devoluções de produtos e gerir os seus stocks assim como regularizar 

as respetivas devoluções. A gestão de todo o processo de facturação é possível através do 

Sifarma 2000. Permite tratar o receituário, a impressão do resumo de lotes, gerir e regularizar 

todo o receituário e eventuais correções. Este sistema é fulcral na dispensa de produtos ao 

público possibilitando a consulta de informação científica, como indicações terapêuticas, contra-

indicações, interações com outros produtos, posologia e reações adversas. 

Cada colaborador da farmácia possui um código de utilizador e respetiva palavra-passe, 

de modo a garantir a segurança e certeza das operações, pois cada alteração efetuada é registada 

(data, hora, utilizador). A FPS possui 4 terminais informáticos equipados com este software 

sendo que três destinam-se ao atendimento ao público e o outro essencialmente à receção de 

encomendas, assuntos relacionados com a faturação e receituário e consulta de informação de 

apoio ao atendimento. O Sifarma permite efectuar encomendas instantâneas ao balcão no 

momento de atendimento. Recentemente, existe um novo sistema de encomenda Via Verde do 
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Medicamento que permite o acesso a certos medicamentos de forma mais rápida. O pedido é 

feito diretamente ao laboratório e um dos distribuidores da farmácia realiza a entrega. Os 

laboratórios têm que garantir um nível de stock nos distribuidores grossistas para que possa ser 

feito o fornecimento direto às farmácias. 

 

2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

  Existe um elevado número de fontes de informação online que podem e devem ser 

consultadas durante o ato farmacêutico, nomeadamente, o site do CIM (Centro de Informação 

de Medicamentos), o site ‘’Infomed – Base de dados de medicamentos’’ do INFARMED, no 

qual podemos encontrar todo o tipo de informação sobre um determinado medicamento, e o 

Sifarma que permite o acesso a informação científica de cada principio ativo e à árvore de 

classificação (A.T.C.). Por outro lado, a FPS possui cópias físicas para consulta regular de 

várias fontes de informação de acesso obrigatório [5], como por exemplo, o Prontuário 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa IX, o Simposium Terapêutico e ainda o Índice Nacional 

Terapêutico. Para além destas existe, também, a ANF online (Associação Nacional de 

Farmácias), que disponibiliza um Manual de Eficiência Operacional interactivo que compreende 

campos distintos (Anexo 4). Contém diversas áreas agregadas com fluxogramas (One Point 

Lesson) simples e intuitivos, sintetizando todas as tarefas diárias do farmacêutico. 

Durante o estágio, recorri várias vezes a fontes de informação, tanto online como em papel, 

de forma a relembrar e consolidar os meus conhecimentos científicos. 

 

3. GESTÃO DE STOCK – ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

O farmacêutico, como gestor do medicamento, tem que conseguir gerir os aspetos 

administrativos, técnicos e económicos de modo a garantir stocks que satisfaçam a procura por 

parte dos utentes. O exigente e contínuo controlo desta área permite evitar ruturas de stocks e 

simultaneamente, evitar a acumulação de produtos. Este controlo refinado também se reflete nas 

vantagens em compras, conseguindo-se melhores negócios. 

 

3.1.   FORNECEDORES E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

As encomendas de produtos são essencialmente realizados por duas vias, na FPS: 

diretamente aos laboratórios ou aos armazenistas. As pedidas diretamente aos laboratórios são 

aquelas que se realizam por nota de encomenda ou por intermédio de delegados de informação 

médica dos laboratórios em questão, de modo a obter-se certas bonificações e/ou descontos. 

Esta situação verifica-se quando são adquiridas grandes quantidades, como por exemplo, 

produtos cosméticos e de higiene pessoal de caráter sazonal ou produtos com rotatividade 

garantida.  
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As encomendas aos armazenistas permitem uma aquisição mais rápida e frequente, 

cujos principais fornecedores são a Alliance Healthcare, Empifarma, Medicanorte e Plural que 

permitem uma distribuição eficiente de encomendas, várias vezes ao dia. Os fornecedores são 

selecionados consoante um conjunto de características avaliadas por esta entidade, tais como: a 

pontualidade da entrega, a periodicidade de encomendas, o tipo de produtos fornecidos, as 

condições de pagamento, a satisfação dos pedidos e o estado de conservação dos produtos. 

 

3.2.   REALIZAÇÃO, RECEPÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE ENCOMENDAS  

A receção e a conferência de encomendas é uma atividade de extrema importância uma 

vez que permite assegurar que os produtos encomendados correspondem aos produtos 

entregues. É igualmente fundamental na gestão correta de stocks pois é recorrente alguns 

medicamentos estarem esgotados. 

 

3.2.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

3.2.1.1.    ENCOMENDA DIÁRIA 

As encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia à Alliance Healthcare e para a 

Empifarma. Cada produto existente na farmácia possui uma ficha de produto no Sifarma® que 

inclui várias informações acerca do mesmo, desde o nome, o código, o fabricante, o stock 

mínimo e máximo, o preço de custo, o histórico de compras e vendas e informação científica. 

O SI, usando a informação de stocks mínimo e máximo, quantidade vendida e 

quantidade média vendida, gera, automaticamente, a encomenda dos produtos necessários para 

que o stock mínimo seja sempre satisfeito. Esta encomenda é proposta pelo SI duas vezes por 

dia, tendo de ser validada e, posteriormente, enviada aos fornecedores. Durante a validação da 

encomenda, há que rever todas as sugestões de encomenda e confirmá-las, caso necessário, 

podendo ainda escolher-se o fornecedor que oferece as melhores condições. 

Durante o estágio presenciei a validação de encomendas diárias o que me fez perceber 

a importância da gestão de stock de produto numa farmácia. Esta seleção acertada constitui 

uma mais-valia pois implica custos mais baixos para a farmácia e evita a devolução do produto 

por falta de rotatividade e eventual perda de validade. 

 

3.2.1.2.   ENCOMENDA INSTANTÂNEA 

A encomenda instantânea realiza-se aos fornecedores, quer por telefone, quer através do 

SI de cada fornecedor. Por esta via apenas se realizam as encomendas dos produtos que, 

aquando o atendimento, não existem em stock. Durante a encomenda por esta via é possível 

confirmar em tempo real a disponibilidade do produto no fornecedor e pode-se, no ato do 

atendimento, informar o utente sobre quando chegará o seu produto. 

Durante o atendimento ao balcão realizei várias encomendas instantâneas, a maioria 

por telefone. Este tipo de encomenda é fulcral para que o utente tenha o produto que deseja o 
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mais rapidamente possível. Por vezes, quando o medicamento não se encontrava disponível em 

armazenista ou a urgência do utente não lhe permitia aguardar pela chegada da encomenda, 

era possível, devido a parcerias existentes, “pedir emprestado” a uma farmácia vizinha, 

ficando, desde logo, esse produto reservado para a mesma, sendo reposto assim que chegasse à 

FPS. 

 

3.2.1.3.   ENCOMENDA VIA VERDE 

A encomenda por Via Verde encontra-se disponível desde 15 de fevereiro de 2016 e 

veio melhorar o acesso a medicamentos pertencentes à lista de medicamentos cuja 

exportação/distribuição intracomunitária é sujeita a notificação prévia ao INFARMED. Os 

produtos elegíveis para a encomenda por Via Verde foram listados pelo INFARMED através da 

Circular Informativa nº 019/CD/100.20.200, sendo que a dita lista será atualizada sempre que 

necessário [9]. Através da Via Verde, usando o número da receita médica, é possível 

encomendar a quantidade de produto necessária para satisfazer a receita médica, 

salvaguardando-se, assim, a continuidade do tratamento do doente. 

Durante o estágio, verifiquei que este tipo de encomenda mostrou-se bastante útil 

especialmente para evitar rutura de stock de produtos que ficavam esgotados com alguma 

frequência. Um desses casos foi o do Lovenox©, em que a encomenda por Via Verde impedia a 

rutura de stock e, consequentemente, permitia que os utentes continuassem o seu tratamento. 

 

3.2.1.4.   ENCOMENDA AO LABORATÓRIO 

Este tipo de encomenda é realizada diretamente aos laboratórios, por intermédio de 

delegados de informação farmacêutica. Por esta via são encomendados especialmente produtos 

sazonais e produtos de dermocosmética. Desta forma, não só se conseguem melhores condições 

de compra mas também é possível que a encomenda seja enviada em prestações, evitando-se a 

acumulação de produto. 

Durante o meu estágio presenciei a encomenda diretamente ao laboratórioio, o que me 

fez perceber a importância da negociação junto dos delegados de informação farmacêutica, de 

forma a ter um stock de produtos controlado, com preços competitivos e que responde às 

necessidades dos utentes. 

 

3.2.2. RECEPÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na FPS, quando se recebe uma encomenda procede-se à leitura ótica de todos os 

produtos confirmando-se, ao mesmo tempo, o prazo de validade tendo em atenção se no 

computador aparece stock negativo na coluna de situação, o que indica que o produto tem uma 

reserva associada podendo estar pago ou apenas reservado. Findada a leitura dos produtos, 

atualizam-se os preços de custo no computador e comparam-se o valor total da fatura com o 

valor apresentado. Terminada a receção, surge no ecrã uma lista dos produtos que não foram 
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recebidos e que deverão ser tratados, ou seja, transferi-los para outro fornecedor de modo a não 

haver ruturas de stock. No caso da receção de benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes 

na encomenda há um número que é associado a esta fatura e que regista o movimento destas 

substâncias. 

Desde a primeira semana de estágio que me foi permitido receber encomendas, 

podendo familiarizar-me com os produtos mais vendidos e ter uma maior perceção da relação 

nome comercial – princípio ativo. Tive a possibilidade de presenciar e realizar reclamações 

diretamente ao fornecedor de produtos em falta/ não pedidos ou não faturados, de modo a 

regularizar-se o problema. 

 

3.3.   SISTEMA DE RESERVAS 

Recorre-se a este sistema, na maior parte das vezes, quando o produto pretendido não se 

encontra na farmácia, quando não tem muita saída, quando está esgotado ou por nunca ter sido 

adquirido e por isso não existir stock da farmácia. No ato da venda é possível realizar a reserva 

no sistema, com o nome do cliente e do produto em causa, podendo o utente já deixar pago se 

assim o desejar, ficando a reserva já faturada. Por outro lado, se o cliente preferir, pode fazer o 

pagamento no ato da entrega, dando-se o nome de reserva não faturada. Quando a reserva é feita 

procede-se à emissão de dois talões, no qual uma cópia fica na posse do utente, de modo a 

facilitar o levantamento do produto, e outra cópia fica na farmácia sendo anexado ao produto 

aquando a sua receção. Sempre que se entrega o produto ao utente, procede-se à sua baixa no SI, 

e quando se trata de uma reserva já faturada, é pedida a assinatura do cliente no talão. 

 

3.4.    MARCAÇÃO DE PREÇOS 

Os MSRM’s possuem um PVP previamente estabelecido e já impresso na cartonagem, 

não sendo este responsabilidade da farmácia. Nos restantes produtos, o PVP é determinado pela 

farmácia, sendo por isso apelidados de “produtos de marcação”. Nestes casos, o PVP é definido 

tendo em conta margens de lucro fixas e estabelecidas pela farmácia, podendo ser alterado a 

qualquer momento. 

 

3.5.   ARMAZENAMENTO 

Após a receção da encomenda, procede-se ao armazenamento dos produtos. Este é 

executado de forma gradual à medida que haja disponibilidade dos funcionários da farmácia 

para tal. A arrumação dos produtos é sempre feita com base no PV, sendo que os produtos com 

PV inferior devem ser colocados à frente para que sejam vendidos mais rapidamente, - método 

First Expire, First Out - facilitando o correto escoamento de stock. No caso de os produtos não 

apresentarem PV, deve seguir-se a regra First In, First Out, ou seja, os produtos mais antigos 

são os primeiros a ser vendidos. 
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Os medicamentos com maior urgência de armazenamento são os que necessitam de ser 

conservados a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC (no frigorífico), seguindo-se os 

estupefacientes e psicotrópicos que devem ser armazenados em local próprio. Os restantes 

produtos são armazenados nos respetivos locais a uma temperatura inferior a 25ºC, humidade 

inferior a 60%, com luminosidade e ventilação adequadas. Os produtos de venda livre são 

expostos em lineares, gôndolas e expositores perto da área de atendimento ou atrás do balcão, 

de modo a ficarem à vista dos utentes e com acesso facilitado para o farmacêutico. 

Ao longo de todo o meu EC efetuei armazenamento e arrumação de vários produtos e 

medicamentos. Esta tarefa, por mais simples que aparente ser, foi de extrema importância, pois 

permitiu-me contactar com os medicamentos familiarizando-me com o seu nome comercial, 

dosagem, forma farmacêutica, tamanho de embalagem e ação farmacológica, o que tornou, 

posteriormente, o meu atendimento aos utentes mais rápido, fácil e eficaz.  

 

3.6.   CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

É imprescindível, numa farmácia, o controlo rigoroso dos prazos de validade de forma a 

garantir a qualidade e eficácia dos produtos dispensados. Na FPS o controlo dos prazos de 

validade é feito diariamente, via informática, no momento da receção das encomendas. Além 

disso, mensalmente é impressa uma lista de controlo de prazos de validade, que expiram num 

período de três meses, onde se faz a confirmação de todos os produtos nela emitidos, bem como 

das respetivas quantidades. Este controlo tem como objetivo retirar de circulação na farmácia os 

produtos prestes a expirar, devolvendo-os ao fornecedor com a indicação de PV a expirar. No 

entanto, antes da devolução, os produtos são colocados de parte para que sejam escoados o mais 

rápido possível e, só caso isto não aconteça, são devolvidos ao fornecedor. Simultaneamente, 

quando forem encontrados produtos cujo PV não corresponda ao PV mencionado na ficha do 

produto, este deve ser imediatamente corrigido. 

 

3.7.  DEVOLUÇÕES 

Procede-se a uma devolução em casos de produtos que tenham PV a terminar ou que já 

terminou, chegada de um produto diferente do pedido, recolha voluntária ou suspensão imediata 

de comercialização decretada pelo INFARMED (inconformidades encontradas num lote de 

determinado medicamento, comercialização não autorizada, entre outros), embalagem 

danificada ou incompleta. Este processo é realizado através do SI, sendo necessário indicar o 

armazenista para o qual se destina a devolução, produto em questão, quantidade, número da 

fatura e motivo de devolução. Posto isto, é emitida a denominada nota de devolução, que sai em 

triplicado (cuja terceira via fica na farmácia e as restantes são carimbadas, assinadas e enviadas 

juntamente com o produto a ser devolvido). A devolução pode ou não ser aceite pelo 

destinatário. Caso aceite, é regularizada pela troca por outro produto ou pela emissão de uma 
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nota de crédito. Caso rejeitada, o produto é novamente enviado à farmácia, sendo passado para 

quebra. Após quebra, os produtos são enviados para devida destruição. É de salientar que as 

devoluções de estupefacientes, psicotrópicos e produtos de frio são enviadas e recepcionadas 

separadamente das dos outros produtos. 

Durante o estágio tive a possibilidade de presenciar diversas devoluções. 

 

3.8.    IRREGULARIDADES E RECLAMAÇÕES 

Por vezes, no decorrer da receção de uma encomenda, deparamo-nos com 

irregularidades que tornam necessário contactar diretamente com o fornecedor, tais como: 

produto em falta que foi faturado, troca de um produto por outro muito semelhante, engano no 

envio de um produto, entre outros. Nestes casos, após contactar com o operador do armazenista, 

é atribuído um número à reclamação efetuada. A reclamação deve, posteriormente, ser registada 

num dossier destinado às devoluções e reclamações. Neste registo deve constar: definição do 

produto, CNP, quantidade em falta, número da fatura, data e número da reclamação. 

Durante o estágio tive oportunidade de efetuar reclamações. Estas são sempre 

efetuadas por telefone e é de extrema importância anotar o número atribuído à reclamação 

pelo armazenista, bem como a causa da reclamação de modo a facilitar a resolução da mesma. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante 

apresentação de prescrição médica, em regime de automedicação com indicação farmacêutica 

ou por solicitação do aconselhamento do farmacêutico, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o seu uso correto [10].  

O papel do farmacêutico é de extrema importância pois este é o primeiro ou último 

profissional de saúde que contacta com o doente antes deste iniciar a toma da medicação. É 

fundamental sensibilizar o utente para o uso racional do medicamento e adoção de medidas não 

farmacológicas. O aconselhamento farmacêutico deve ser simples mas preciso, de modo a 

darem-se as orientações necessárias que assegurem a eficácia e segurança terapêuticas. É 

essencial que haja uma clara comunicação oral e que se reforcem os conselhos e informações 

com folhetos informativos ou com o seu registo na embalagem dispensada. 

 

4.1.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

4.1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Segundo o Estatuto do Medicamento [8, 11], a dispensa de MSRM requer a presença 

obrigatória de uma receita médica pois estes são medicamentos que, mediante a sua composição 
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quantitativa e/ou qualitativa, podem constituir um risco para a saúde quando utilizados sem 

vigilância médica ou para fins diferentes daqueles a que se destinam. 

Atualmente a prescrição é feita pela Denominação Comum Internacional, ou seja, por 

SA, estando também designadas a forma farmacêutica, a dosagem e a apresentação (dimensão 

da embalagem), permitindo ao utente escolher um medicamento pertencente ao mesmo Grupo 

Homogéneo – conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua 

pelo menos um medicamento genérico existente no mercado [12,13]. Isto permitiu favorecer a 

utilização de medicamentos genéricos, assim como dissociar marcas de medicamentos a uma 

patologia específica. Contudo, o médico prescritor tem a possibilidade de apresentar 

justificações técnicas na receita que inibem o direito de opção do utente, tais como [13]: 

  - Exceção a) art. 6º - prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED [13];  

- Exceção b) art. 6º - reação adversa prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial [13]; 

 - Exceção c) art. 6º - continuidade de tratamento superior a 28 dias: prescrição de 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias, devendo o prescritor mencionar [13].  

No caso das exceções a) e b), o utente não tem direito de opção, enquanto que no caso 

da exceção c), o utente pode optar por medicamentos com PVP igual ou inferior ao do 

medicamento prescrito [13]. Caso a receita não apresente exceções, é obrigatória a dispensa de 

um dos cinco medicamentos mais baratos (programa de incentivo ao genérico), salvo se o utente 

tiver preferência por um de preço superior. Com o programa de incentivo ao genérico, a 

farmácia recebe uma percentagem de acordo com a cota de genéricos dispensada. De acordo 

com o enquadramento legal, as farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três 

medicamentos que pertençam ao mesmo grupo homogéneo, de entre os cinco mais baratos [13]. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receita 

médica abaixo mencionados, assim como de presenciar as exceções acima descritas. 

 

4.1.1.1.    RECEITA SEM PAPEL 

  Através do Despacho n.º 2935-B/2016 de 25 de fevereiro [14], a desmaterialização da 

receita médica, designada por Receita Sem Papel (RSP) adquiriu caráter obrigatório a partir de 

Abril de 2016 para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, até que seja 

possível a total desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de disponibilização da 

prescrição médica: a receita médica sem papel (RSP) e receita médica materializada (RMM) 

[13].  
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As RSP trazem vantagens para todos os intervenientes no processo, com precisão na 

dispensa e para o próprio doente. Numa mesma receita podem ser prescritos medicamentos de 

diferentes tipologias, pelo que o utente apenas terá um único receituário. Para além disto, podem 

ser prescritas mais do que duas embalagens por medicamento e a validade da prescrição pode 

variar de medicamento para medicamento. No ato da dispensa nas farmácias, o utente poderá 

optar por aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar os 

restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas [14].  

A desmaterialização da receita assenta, ainda, num processo mais eficaz e seguro de 

controlo de emissão e dispensa, obrigando a um acesso eletrónico autenticado, através de 

certificado digital qualificado, no caso dos profissionais de saúde, e Cartão de Cidadão para os 

utentes [15]. Uma das alterações significativas relaciona-se com o guia de tratamento para o 

utente. Além de registar informações sobre a posologia, apresenta, também, os dados 

necessários à dispensa dos medicamentos na farmácia: códigos de acesso, de dispensa e de 

direito de opção. De forma a possibilitar a dispensa em caso de falência do SI, o guia de 

tratamento tem, também, os códigos bidimensionais necessários à dispensa offline. No entanto, 

a dispensa offline de uma RSP só pode ser realizada uma única vez, numa única farmácia [15]. 

 Durante o meu EC tive bastante contacto com o novo método de prescrição médica. 

Apesar da dificuldade demonstrada pelos utentes, sobretudo os das faixas etárias mais 

elevadas, penso que este é um método que facilita muito a prática farmacêutica e a vida do 

utente, pois evita que este tenha que se dirigir tantas vezes ao centro de saúde para adquirir a 

receita médica para a sua medicação habitual. Além disso, julgo que este método é menos 

propício a erros, trazendo vantagens a ambas as partes. 

 

4.1.1.2.    RECEITA MATERIALIZADA 

As RMM’s podem ser manuais ou eletrónicas. Apesar de existirem estas duas formas de 

prescrição materializada, a prescrição manual apenas pode ser utilizada em situações 

excecionais, tais como: prescrição no domicílio, falência do sistema eletrónico, profissionais 

com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês ou inadaptação comprovada 

do médico prescritor [16]. Na RMM é apenas permitido prescrever no máximo quatro 

medicamentos e no máximo duas embalagens para cada medicamento. No entanto, os 

medicamentos unitários podem ser prescritos em maior quantidade [16]. Por outro lado, 

medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos manipulados (MM’s) e produtos 

incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus não podem ser prescritos na mesma receita com 

outros medicamentos [16]. No que diz respeito ao PV das RMM’s, a RMM manual apresenta 

um PV de trinta dias ou seis meses. No que diz respeito à RMM eletrónica, esta pode ser não 

renovável (via única), com PV de trinta dias após a data de prescrição ou renovável (três vias), 

com PV máximo de seis meses [16]. 
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Apesar de, a meu ver, a RSP ser mais cómoda, as RMM’s eletrónicas e as RMM’s 

manuais ainda são bastante utilizadas, principalmente quando ocorrem falhas no SI que 

controla as RSP’s. No entanto, é necessário ter muito cuidado na dispensa de medicamentos 

prescritos por RMM manual pois muitas delas são ainda escritas à mão pelo prescritor 

devendo, por isso, ser sempre confirmada com outro colega presente na farmácia. 

  

4.1.2. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

O fato do utente apresentar receita médica quando se dirige à farmácia não diminui a 

importância do ato farmacêutico no momento da dispensa do medicamento, pelo contrário, 

aumenta-a. Antes de ser executada a dispensa do medicamento prescrito, é imperativo proceder-

se a uma análise geral da prescrição médica, avaliar eventuais interacções na medicação antes 

mesmo da inserção e detetar possíveis erros que ponham em causa o processamento correto da 

receita médica. Desta forma, a primeira coisa a fazer é verificar se a receita cumpre os critérios 

estabelecidos pelo INFARMED para poder ser aviada.  

Relativamente à RSP, por ser inteiramente eletrónica, não necessita de uma validação 

especial por parte do farmacêutico, podendo ser acedida e interpretada recorrendo ao SI. Ou 

seja, cabe ao SI validar e registrar a receita médica no sistema central de prescrições, sempre 

com supervisão farmacêutica [13,15,16]. 

No que diz respeito à RMM eletrónica, deve analisar-se o número da receita; o local da 

prescrição; a identificação do médico prescritor; o nome do utente e o seu número de utente ou 

de beneficiário; identificação do medicamento; o regime de comparticipação e presença de 

despachos (se aplicável); a presença, ou não, de exceções; a data de prescrição; a assinatura do 

prescritor e o PV da receita. A RMM manual é sujeita aos mesmos critérios de análise da RMM 

eletrónica com a diferença do local de prescrição ser facultativo, da identificação do médico ser 

apresentada sob a forma de vinheta e da obrigatoriedade da menção da exceção para utilização 

de receita manual [13,15,16]. 

Durante o estágio consegui detetar alguns dos incumprimentos mencionados como 

receitas com prazo de validade expirado e  falta de assinatura por parte do médico prescritor. 

 

4.1.3. AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA E DISPENSA 

4.1.3.1.   AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA 

Aquando da apresentação de uma receita médica por um utente na farmácia, o 

farmacêutico deve começar por avaliar se esta se adequa ao problema exposto pelo utente, 

questionando e interpretando as suas queixas. É, também, fundamental esclarecer o utente sobre 

a terapêutica, efeitos adversos e interações com outros medicamentos.  

Para os utentes habituais, que possuem já o seu registo no SI, é possível fazer um 

acompanhamento mais próximo e pormenorizado, acedendo à ficha do utente onde está o 
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registo da medicação. Após a avaliação da prescrição, e estando esta conforme, procede-se à 

dispensa dos medicamentos prescritos. 

 

4.1.3.2.   DISPENSA 

No SI da FPS, a dispensa é iniciada pela seleção do tipo de receita pretendida. No caso 

das RSP’s e das RMM’s eletrónicas deve, primeiramente, selecionar-se a opção “Receita 

eletrónica”, seguindo-se a leitura do número da receita, respetivo código de dispensa e, caso 

necessário, do código de opção. De seguida, deve selecionar-se a medicação que o utente 

pretende aviar e escolher o medicamento, consoante as preferências do mesmo por genérico ou 

marca, exceptuando casos em que a prescrição refere um medicamento específico. Geralmente, 

neste tipo de receitas, não é necessário indicar o sistema de comparticipação, sendo este 

selecionado automaticamente, excepto para uma situação de complementaridade, com um 

subsistema. Antes do pagamento, o SI obriga a uma verificação dos medicamentos dispensados, 

passo bastante importante, pois elimina possíveis erros de dispensa. Antes de finalizar a venda 

deve preencher-se os dados do utente para faturação (nome e número de identificação fiscal). 

Ao finalizar a venda, o SI imprime a fatura e, no caso de se tratar de uma RMM eletrónica, o 

documento de faturação no verso da receita que deve ser assinada pelo utente como garantia da 

receção dos medicamentos e assinada, datada e carimbada pelo farmacêutico após correção. 

A forma de dispensa de RMM manuais é semelhante às RMM’s eletrónicas. No entanto, 

é necessário a introdução do sistema de comparticipação manualmente e, após a conclusão da 

venda, é necessário introduzir o número da receita. Caso esta seja escrita à mão pelo médico 

prescritor, é necessário verificar os medicamentos prescritos com outro elemento da equipa. 

Após a dispensa, as receitas aviadas são colocadas em gavetas próprias. Cabe depois ao 

farmacêutico responsável a correção e loteamento das receitas, para que possam ser enviadas 

para a entidade responsável pela sua faturação. Cada tipo de receita é incluído num lote de 30 

receitas que deve, posteriormente, ser verificado. 

 

4.1.3.3.   DISPENSA DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estupefacientes e psicotrópicos são 

substâncias químicas que atuam principalmente no Sistema Nervoso Central, onde alteram as 

funções cerebrais e, temporariamente, a perceção, o humor, o comportamento e a consciência, 

podendo facilmente desencadear tolerância física e psíquica. Estes medicamentos são utilizados 

no combate das doenças do foro mental, como a ansiedade, a depressão, a angústia, a insónia, a 

agitação, e também para a dor [17]. 

A legislação atual, DL n.º 15/93, de 22 de janeiro16, tem como objetivo o controlo da 

utilização destes produtos, evitando um uso para fins diferentes daqueles a que se destinam, um 

combate ao tráfico e o estabelecimento de regras para fiscalização e penalização.  
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Durante a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, o colaborador preenche um 

conjunto de informações, como a identificação do médico e identificação do utente (morada, 

sexo, idade, número de beneficiário do seu sistema de saúde e do cartão de cidadão), a indicação 

do medicamento (nome, dosagem, forma farmacêutica, posologia, número de embalagens e sua 

dimensão) e, no caso de não ser o próprio utente a dirigir-se à farmácia, deverão ser preenchidas 

as devidas informações relativas ao adquirente. Na finalização da dispensa, são impressos os 

dados referentes à dispensa dos medicamentos e os dados do adquirente na receita. Posto isto, 

um documento de psicotrópico é emitido e anexado à fotocópia da receita (Anexo 4). No fim do 

mês estes documentos são digitalizados e enviados electronicamente para a entidade 

responsável, ficando uma cópia arquivada na farmácia por um período de três anos, ordenado 

por data de aviamento [13]. 

 

4.1.4. SUBSISTEMAS DE SAÚDE E REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO  

Um medicamento comparticipado é um medicamento em que o utente apenas paga uma 

parte do PVP sendo que o restante valor fica ao encargo da entidade de saúde. Em Portugal, a 

principal entidade responsável pela comparticipação dos MSRM é o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS). Este sistema subdivide-se em dois principais: Regime Geral e o Regime Especial, sendo 

que este último abrange os pensionistas cujo rendimento anual não excede 14 vezes o salário 

mínimo nacional, estando as receitas manuais identificadas pela letra “R”. Existem ainda 

receitas com comparticipação especial, relacionadas com determinadas patologias crónicas tais 

como a Doença de Alzheimer (despacho nº13020/2011), Psoríase (lei nº6/2010), Lúpus, entre 

outros, que possuem a referência a uma portaria, despacho ou decreto [18]. Existem ainda 

outros subsistemas que estabelecem um regime de complementaridade entre entidades, 

beneficiando o utente de uma comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS (por exemplo 

SAMS, CGD). Para efetivar esta validação é necessário tirar uma cópia da receita, sendo o 

documento original faturado no SNS e a fotocópia para o subsistema em causa. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com receitas prescritas com 

diversos subsistemas de comparticipação, familiarizando-me assim com diversas entidades. Os 

diferentes regimes de comparticipação possuem denominações características, como por 

exemplo: Regime Geral – 01; Regime Especial – 48; Doenças Profissionais – 41; Diabetes 

Mellitus – DS; Regime Geral + SAMS – J1. 

 

4.1.5. MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA 

Segundo o Estatuto do Medicamento [8], um medicamento genérico é um medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados, sendo o Medicamento de Referência aquele que foi autorizado 
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com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-

clínicos e clínicos. O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a 

comparticipação do preço dos medicamentos de cada um dos GH, sendo que a cada GH é 

atribuído um preço de referência sobre o qual o SNS comparticipa. O preço de referência para 

cada GH corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado. Quando a 

comparticipação é maior que o PVP, o utente não paga nada [19]. 

Durante o meu estágio fui confrontada com várias situações que envolvem os 

medicamentos genéricos, principalmente no que respeita à opinião dos utentes sobre estes. 

Ainda existe uma grande percentagem de utentes que prefere os medicamentos de marca aos 

genéricos, pois crêem que “os genéricos não fazem o mesmo efeito”. Não obstante, muitos 

utentes preferem os medicamentos genéricos porque são mais baratos. 

 

4.1.6.   PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Deve ser sempre feita uma reverificação das receitas médicas pois no momento de 

dispensa poderão escapar alguns pormenores. Após conferir e separar o receituário por lotes é 

impresso um verbete de identificação do lote completo, o qual é devidamente carimbado, 

assinado e datado. Este contém a identificação da farmácia, a série, o mês e o ano a que se 

refere, o número de receitas, o PVP dos medicamentos, o valor pago pelos utentes e o valor a 

pagar pela entidade que os comparticipa [18]. No último dia do mês fecha-se a faturação, sendo 

emitida a Relação Resumo de Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos. Toda esta 

documentação e os respetivos lotes ordenados e verbetes anexados são enviados para o Centro 

de Conferência de Receituário - faturação relativa ao SNS, ou para a ANF - faturação relativa 

aos subsistemas de comparticipação. O receituário é conferido pelo Serviço de Conferência de 

Faturas que quando deteta alguma irregularidade devolve a receita à farmácia juntamente com 

um documento que justifica o motivo da devolução. A farmácia tem, então, a possibilidade de 

corrigir o erro e processar a receita no mês em que é devolvida. 

 

4.2.   DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Segundo o Estatuto do Medicamento [8], um MNSRM é um medicamento que pode ser 

adquirido sem a apresentação de uma receita médica. A utilização de MNSRM é, assim, prática 

integrante do sistema de saúde, todavia, deve limitar-se a situações clínicas bem definidas e 

autolimitadas e deve efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas de acordo com 

aqueles medicamentos. Recorre-se à dispensa frequente de MNSRM na farmácia comunitária 

em casos de automedicação e indicação farmacêutica. O profissional de saúde qualificado deve 

analisar a história clínica que leva o utente a procurar a automedicação (sinais e sintomas 

apresentados; a sua duração, persistência, recorrência e intensidade; se possui alguma patologia 

e se faz alguma medicação; história familiar; intolerâncias e se já foi tomada alguma atitude 
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para resolver o problema), de forma a tomar uma decisão: possibilidade da situação poder ser 

resolvida através de medidas não farmacológicas; o benefício do recurso a MNSRM; ou, caso 

nenhuma das situações anteriormente se verifique, encaminhar o doente para o médico. É do 

farmacêutico a última decisão, dispensar ou não dispensar o medicamento solicitado. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de verificar muitas situações de utentes 

que antes de se dirigirem ao médico, iam primeiro à farmácia com o intuito de obterem algum 

medicamento para a melhoria do seu estado de saúde. Pude, assim, ponderar algumas 

situações de dispensa, aconselhar o doente com o MNSRM mais adequado (nos casos 

aplicáveis) esclarecendo eventuais dúvidas relacionadas com a terapêutica. 

 

4.3.   DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

São muito diversificados os produtos que se podem adquirir na FPS, facto que torna 

possível a melhoria ou resolução de diferentes situações para as quais se procura ajuda. Embora 

alguns destes produtos se encontrem disponíveis nas grandes superfícies, o papel da farmácia 

continua a ser fundamental, uma vez que fornece ao utente o aconselhamento adequado e 

qualificado, com conhecimentos técnicos e científicos que permitem um serviço de qualidade 

personalizado, isto porque, para além de especialista do medicamento que garante a segurança 

aos utentes, o farmacêutico tem formação em várias áreas. A FPS dispõe de variadíssimos 

produtos para dispensa aos utentes desde produtos na área da cosmética, fitoterapia, dispositivos 

médicos (como material ortopédico, testes de gravidez), produtos alimentares e dietéticos, 

homeopáticos (em menor número), entre outros 

No decorrer do meu estágio foi me possível constatar que os utentes cada vez mais 

acedem à farmácia comunitária com o intuito de adquirir produtos que não medicamentos, 

nomeadamente produtos dermofarmacêuticos e dietéticos. Nesses casos pude prestar o devido 

aconselhamento em função dos produtos que os utentes desejavam. 

 

5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS E PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS 

Muitos dos medicamentos disponíveis no mercado não são adequados a todo o tipo de 

utentes, especialmente os de uso pediátrico e para pacientes intolerantes a alguns dos seus 

componentes ou com condições especiais de administração. Deste modo, é necessário preparar 

medicamentos para este tipo de consumidores, constituindo uma terapêutica personalizada, 

sendo denominados de medicamentos manipulados. Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 de Abril 

[20], entende-se por medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. A prescrição de 

manipulados é da responsabilidade do médico, sendo que os manipulados que aparecem na 

farmácia são fórmulas magistrais porque a prescrição é feita em receitas normais, com indicação 
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do doente para o qual se destina o medicamento. Estas receitas contêm o medicamento 

manipulado, devendo estar presente a indicação: “F.S.A.” (fazer segundo a arte). 

As matérias-primas utilizadas nas preparações de manipulados têm de cumprir 

obrigatoriamente as exigências da respetiva monografia inscrita na FP, sendo também 

necessário o preenchimento de uma ficha de receção de matérias-primas. A elaboração do 

manipulado deve reger-se pelo FGP, sendo após a sua elaboração preenchida a ficha de 

preparação. Posteriormente, procede-se ao acondicionamento do medicamento manipulado e é 

feita a rotulagem da embalagem, devendo esta fornecer toda a informação necessária ao doente, 

indicando: nome da preparação, quantidade preparada, data de preparação, prazo de validade, 

PVP, condições de conservação, instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a 

utilização do medicamento, como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo».  

Segundo a portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, estabelece-se que o cálculo do preço de 

venda ao público dos medicamentos manipulados é efetuado com base no valor dos honorários 

da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem [21]. As 

preparações extemporâneas mais comumente presentes na farmácia comunitária correspondem a 

pós para suspensão oral, de baixa instabilidade, preparadas no ato da venda, mediante 

reconstituição com água purificada.  

Infelizmente durante o estágio não tive a oportunidade de proceder à preparação de 

medicamentos manipulados, pois era raro surgir utentes com essa necessidade e devido a esse 

fato, as raras vezes que surgiam era pedido a outra farmácia, sendo o medicamento entregue 

na farmácia através de um dos distribuidores. Por outro lado, foi-me possível fazer 

preparações extemporâneas de suspensões de diferentes antibióticos como, por exemplo, de 

amoxicilina, de amoxicilina com ácido clavulânico, reforçando que a conservação deve ser 

feita no frigorífico e que se deve proceder à agitação antes de usar, uma vez que se trata de 

uma suspensão. 

 

6. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Para além dos serviços farmacêuticos, a FPS oferece serviços de saúde realizados por outros 

profissionais como podologia, psicologia e nutrição. A FS disponibiliza também à comunidade 

a determinação de parâmetros bioquímicos e antropométricos, a administração de medicamentos 

injetáveis e de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, e recolha de 

medicamentos. A FPS destaca-se pela afluência e qualidade das sessões de Nutrição prestadas. 

As sessões são realizadas através do plano EasySlim, duas vezes por semana ou então sessões 

de nutrição clínica, uma vez por mês. As sessões são marcadas com antecipação e a uma hora 

definida. 
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6.1.   DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS 

Na FPS são realizadas as determinações da pressão arterial (PA), triglicerídeos, 

colesterol total (CT) e glicémia. A medição da PA é realizada de modo analógico de forma a 

minimizar erros (Anexo 5). As restantes determinações são efetuadas em sangue capilar com 

recurso ao Accutrend Plus-Cobas, da roche. Está ainda disponível aos utentes uma balança que 

determina o peso, altura e índice de massa corporal (Anexo 6).  

Durante o período de estágio, realizei todas as determinações acima mencionadas. 

Tendo em conta os resultados obtidos prestava ao utente um aconselhamento farmacêutico 

direcionado para o problema, sugerindo medidas não farmacológicas a adotar assim como 

eventuais mudanças no estilo de vida. 

 

6.2.   ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS NÃO INCLUÍDAS NO PNV 

A FPS proporciona aos utentes um serviço de primeiros socorros, tratamento de feridas 

e administração de vacinas não incluídas no PNV. Este serviço é prestado pelos colaboradores 

devidamente habilitados. 

 

6.3.   RECOLHA DE MEDICAMENTOS 

Os medicamentos depois de utilizados, bem como os seus resíduos, constituem um 

perigo bastante acrescido para a população em geral. Para resolver este problema, a indústria 

farmacêutica associou-se a distribuidores e criou a empresa VALORMED® [22], com um 

sistema autónomo de recolha e tratamento de resíduos de medicamentos, bem como resíduos de 

embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário. Quando o contentor do 

VALORMED® está completo, este é fechado e pesado, sendo preenchido uma ficha, e 

posteriormente, o contentor é recolhido pelos distribuidores de medicamentos [22]. 

 Durante o estágio recebi um grande número de medicamentos de utentes para colocar 

no contentor, o que demonstra a consciencialização por parte dos utentes para esta iniciativa. 

 

6.4.   OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA FARMÁCIA PESTANA E SOUSA 

Com o objetivo de prestar um melhor serviço e alertar os utentes para possíveis 

problemas de saúde, a FPS promove todas as semanas, às terças e quartas-feiras, rastreios 

gratuitos de nutrição e consultas no âmbito da dieta EasySlim. Para usufruir deste serviço, os 

utentes devem proceder à marcação do rastreio gratuito com a nutricionista disponível. Seguem-

se as consultas de estabelecimento do plano nutricional: primeiramente a dieta deve ser 

sobretudo proteica, excluindo por completo a ingestão de hidratos de carbono, seguindo-se uma 

fase de manutenção do peso. Quando o utente alcança o peso ideal deve regressar 

esporadicamente à farmácia para consultas de controlo. Como este plano se encontra inserido no 

programa dietético EasySlim, a FPS possui disponíveis para venda todos os produtos 

necessários à dieta fornecidos pela marca.  
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Atividades executadas no âmbito do EC e promovidas pela FPS:  

 Desenvolvimento de flyers referentes a promoções realizadas na FPS (Anexo 7) 

 Rastreio, aconselhamento e distribuição de panfletos informativos referentes ao tema 

“Tudo sobre Colesterol” (Anexo 8) 

 Rastreio, aconselhamento e distribuição de panfletos informativos referentes ao tema 

“A Saúde em Primeiro” (Anexo 9) 

 Divulgação e dinamização da página de facebook da farmácia através de publicações 

semanais (Anexo 10) 

 Farmácia Atual - Revista Farmácia e Distribuição nº297, Abril de 2017 (Anexo 12) 

 

7. FORMAÇÕES 

A saúde é uma ciência que está em constante evolução, por isso o farmacêutico necessita de 

se atualizar, de forma a nunca ficar obsoleto. A formação e a actualização são fundamentais na 

intervenção farmacêutica. Durante o estágio tive a oportunidade de participar em várias 

formações, como representado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Formações assistidas durante o estágio curricular 

Formação Responsável Local  Data Duração 

“Papel do Farmacêutico no 

Acompanhamento da 

Grávida/Recém Mamã” 

 

Bial e Alliance 

Healthcare 

 

Porto Palácio 

 

21/02/17 

 

3h 

“Obstipação e Impactação 

Fecal” 

Norgine e Alliance 

Healthcare 

 

Porto Palácio 

 

01/03/17 

 

3h 

 

“Sol e Pele: Saber Conviver” 

Associação 

Portuguesa de 

Cancro Cutâneo 

Fundação 

Cupertino 

Miranda 

 

11/03/17 

 

4h 

“Doenças Transmissíveis ao 

Homem” 

 

Espaço Animal 

 

ANF 

 

21/03/17 

 

2h 

“Testes Veroval” Hartmann FPS 10/04/17 1h 

“Proteção Solar” ISDIN® FPS 18/04/17 1h 

 

“Técnicas Inalatórias” 
Bial e Alliance 

Healthcare 

 

Porto Palácio 

 

20/04/17 

 

2h 

“Antistax e Allestax” Boehringer® FPS 04/05/17 1h 

“Obstipação” Dulcosoft® FPS 18/05/17 1h 
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PARTE II 
Trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio em Farmácia Comunitária 
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TEMA 1 

 

1. ALERGIAS RESPIRATÓRIAS 
 

1.1.    ENQUADRAMENTO  

A Primavera é, sem dúvida, a época do ano na qual se verificam mais casos de alergias 

respiratórias. É nesta altura que ocorre o pico de polinização, o que significa que a concentração 

de pólen no ambiente aumenta consideravelmente.  

Na transição de estações, nomeadamente entre o Inverno e a Primavera, é bastante comum 

verificar-se na farmácia um elevado número de queixas relacionadas com espirros frequentes, 

olhos lacrimejantes e irritados, e “pingo no nariz”, sugerindo uma alergia respiratória. Contudo, 

como estes sintomas são muito semelhantes aos de uma constipação, na maioria das vezes os 

utentes não os associam a alergias sazonais. Como tal, cabe ao farmacêutico, como profissional 

de saúde, alertar e educar o utente para as possíveis soluções desta patologia, sendo esta uma 

das razões pelas quais me despertou interesse em desenvolver este tema. 

  

1.2.    INTRODUÇÃO 

As alergias são uma patologia frequente na população em geral [23] e têm vindo a aumentar 

consideravelmente ao longo das últimas duas décadas [24]. Atualmente, representam o 5º grupo 

de doenças crónicas mais frequentes a nível dos países desenvolvidos, no qual Portugal se 

integra [23]. Muitas das doenças alérgicas mais prevalentes são causadas ou agravadas por 

pólenes, que apresentam uma forte sazonalidade podendo, esta, alterar-se conforme as 

condições meteorológicas [25]. Embora a polinose não seja considerada uma doença de elevado 

risco, os sintomas da alergia são persistentes no decurso da vida do doente. Apesar de na maior 

parte das vezes estes sintomas parecerem triviais e inofensivos, podem afetar o quotidiano e a 

qualidade de vida dos pacientes, para além de implicar vários custos socioeconómicos 

constituindo um importante problema de saúde pública [25]. As alergias respiratórias e a asma 

são o resultado de uma interação imunológica e ambiental [26]. Existem diversos alergénios 

presentes no ar e o sistema imunológico pode reagir de uma forma mais extrema a estas 

substâncias, que na maioria das vezes seriam inofensivas. A alergia é, assim, uma reação 

exacerbada do sistema imunológico perante uma substância estranha, considerada uma ameaça 

ao organismo [27]. 

 

1.3.   AS ALERGIAS 

A alergia é definida como uma reação de hipersensibilidade mediada por mecanismos 

imunológicos (imunoglobulinas E – IgE) [28,29,30], desencadeada pela exposição a 

determinados antigénios. Estes antigénios normalmente seriam inofensivos e comuns no 

ambiente (alergénios). Contudo em indivíduos susceptíveis e previamente sensibilizados, são a 

causa de diversas alergias [27]. Assim, em indivíduos alérgicos ocorre a produção de anticorpos 
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IgE específicos para alergénios presentes no ambiente, como proteínas de ácaros, pólen e fungos 

[31]. Uma vez produzidos, os IgE ligam-se aos mastócitos, presentes nas mucosas, levando à 

libertação imediata de histamina, desencadeando uma intensa inflamação originando, por sua 

vez, os sintomas da alergia. Se a exposição a esse alergénio for intensa e prolongada, a doença 

alérgica pode tornar-se crónica e persistente [27].   

                       

Figura 1 – Processo de sensibilização na reação alérgica (adaptado de [37]) 

 

Um primeiro contacto com um alergénio não desencadeia uma reacção alérgica imediata. O 

sistema imunológico requer tempo para reconhecer e tornar-se sensível a esse alergénio, 

começando a produzir anticorpos contra este. Inicia-se, assim, o processo de sensibilização 

(figura 1), que pode durar alguns dias ou, mesmo até, vários anos [32]. Assim sendo, o 

mecanismo da reacção alérgica consiste em duas fases consecutivas: a fase de sensibilização, 

durante a qual o sistema imunitário identifica a substância estranha como um alergénio, e a fase 

alérgica, desencadeada quando o organismo entra novamente em contacto com o alergénio [32]. 

Fatores ambientais, como alterações climáticas, o aumento da poluição, intercâmbio de espécies 

de plantas alergénicas, podem levar a um aumento da incidência das alergias respiratórias 

[33,34].  

 

1.3.1. ALERGIAS RESPIRATÓRIAS 

       Mais concretamente, as alergias respiratórias englobam todas as alergias que afetam os 

órgãos do sistema respiratório e vias aéreas, e são desencadeadas por alergénios suspensos no ar 

(pólen, ácaros domésticos, pêlos de animais, entre outros), manifestando-se principalmente na 

Primavera [27]. As alergias respiratórias podem ser classificadas em diferentes tipos, de acordo 

com o agente causador (pólen, fungos, poeiras ou animais). No entanto, também podem ser 

diferenciadas dependendo dos sintomas que provocam e da área do sistema respiratório que 

afetam, como é o caso da asma, da conjuntivite e da rinite alérgica [27]. 

 

1.3.1.1.    ASMA ALÉRGICA 

        A asma alérgica é a forma de asma mais comum. É uma doença inflamatória crónica que se 

caracteriza pela inflamação e obstrução das vias aéreas e dificuldade respiratória. Ocorre uma 

alteração a nível bronquial, envolvendo as vias respiratórias inferiores e pulmões, que pode ser 
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reversível ou melhorar de forma espontânea ou com tratamento [35, 36]. Em indivíduos 

susceptíveis, estas crises são activadas pela exposição a alergénios específicos (pó, partículas de 

ácaros, pólenes, entre outros) podendo levar a episódios recorrentes de pieira, dispneia, aperto 

torácico e tosse [35,36].  

 

1.3.1.2.    CONJUNTIVITE ALÉRGICA 

A conjuntivite alérgica é uma inflamação da conjuntiva causada pelo contacto com 

alergénios aéreos que desencadeiam uma cascata de reações imunológicas [38]. As conjuntivites 

alérgicas são as reacções alérgicas mais frequentes na zona ocular e são quase sempre causadas 

por esporos de fungos ou pólenes de plantas e árvores [38,39]. Caracterizam-se por um prurido 

ocular intenso, fotofobia, lacrimejo, edema palpebral e secreções oculares, sendo a severidade 

destes sintomas dependente da quantidade de alergénios a que os olhos são expostos [39]. 

 

1.3.1.3.    RINITE ALÉRGICA 

A rinite alérgica, forma mais comum de rinite, resulta da inflamação das mucosas da 

cavidade nasal causada pela inalação de alergénios. É caracterizada por irritação no nariz, olhos 

e garganta, congestão nasal, espirros, rinorreia, hipersensibilidade a odores e olhos 

lacrimejantes. O pó, bolores, pólenes e pêlos de animais são alguns dos responsáveis por esta 

reacção alérgica. Para além disso, substâncias como o fumo do tabaco e a poluição podem 

agravar esta inflamação [27, 40]. 

 

1.4.   ALERGÉNIOS 

Diariamente, todos estamos em contacto com numerosas substâncias estranhas ao organismo 

que, no entanto, não ameaçam a nossa saúde. Porém, em algumas circunstâncias, certas 

substâncias podem estimular uma resposta imunitária adquirida e o desenvolvimento de 

memória imunológica em membros predispostos da população [41,42]. 

Os alergénios são, assim, substâncias de origem natural presentes no meio ambiente que 

podem induzir uma reacção de hipersensibilidade em indivíduos susceptíveis. Num primeiro 

contacto, o organismo reconhece o alergénio como uma substância “estranha” não produzindo, 

geralmente, sinais ou sintomas. Em exposições subsequentes ao alergénio, o sistema 

imunológico vai desencadear uma reacção de hipersensibilidade e, consequentemente, uma 

resposta inflamatória [27]. Os alergénios estão classificados em diferentes categorias: alergénios 

do ambiente exterior, alergénios domésticos, alergénios ocupacionais, entre outros [43]. Iremo-

nos focar nos alergénios do ambiente exterior uma vez que estes são os principais responsáveis 

por desencadear reacções alérgicas sazonais, nomeadamente na Primavera. 

Os pólenes e fungos são os alergénios mais importantes do ambiente exterior que induzem 

sintomas de doença alérgica [44]. O pólen encontra-se suspenso no ar e, devido á sua pequena 
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dimensão, pode entrar em contacto com o organismo humano, e facilmente penetrar nas vias 

respiratórias desencadeando, em indivíduos suscetíveis, os sintomas característicos de alergia 

[46]. A concentração polínica no ar depende do ciclo de polinização de cada espécie de planta e 

das condições geográficas e atmosféricas [44,45]. 

Os fungos são outros dos alergénios frequentes no ambiente exterior, contudo o seu impacto 

é bastante menor quando comparado com os pólenes. Tal como estes, os fungos apresentam 

concentrações distintas ao longo do ano dependendo das condições atmosféricas, sendo os 

meses de Junho a Outubro os períodos de maior concentração de fungos presentes no ar exterior 

[45]. 

 

1.5.    PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Não há ainda cura para doenças do foro alérgico, por isso o tratamento foca-se 

essencialmente na prevenção e no alívio dos sintomas [39]. A prevenção será, então, o primeiro 

passo e, como tal, deve-se adotar estratégias no quotidiano com o objectivo de evitar o contacto 

com o alergénio, prevenindo, assim, a reacção alérgica [39]. É possível, hoje em dia, manter-se 

informado sobre os tipos e quantidades de pólen que circulam diariamente em cada região do 

país através do Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clinica 

[48]. A Rede Portuguesa de Aerobiologia tem como objetivos monitorizar, a nível nacional e de 

uma forma contínua, os níveis polínicos e de esporos fúngicos diários dos principais tipos 

morfológicos com relevância alergológica de forma a proceder à sua previsão. Esta informação 

é depois disponibilizada no Boletim Policlínico sendo divulgada ao público em geral a nível 

nacional [48]. Com acesso prévio a esta informação, torna-se possível reduzir a exposição aos 

pólenes, tendo sempre em atenção a época de polinização das plantas que produzem os 

alergénios. 

Relativamente aos sintomas alérgicos, estes podem ser controlados e aliviados recorrendo a 

diferentes grupos de fármacos, selecionados de acordo com a situação clínica do utente, 

incluindo MNSRM e MSRM: 

 Anti-histamínicos: são a classe de fármacos mais utilizada e atuam por bloqueio dos 

efeitos inflamatórios da histamina. Podem ser utilizados em diferentes manifestações da 

alergia como a rinite, na forma de pulverizador nasal, e na conjuntivite, sob a forma de 

gotas oculares. Por via sistémica, os anti-histamínicos são de 2ª ou 1ª geração. Os de 2ª 

geração, ao contrário dos da 1ª geração, não causam sedação e são propensos a menos 

efeitos adversos sendo por isso mais seguros [27,49]. 

 Broncodilatadores: são uma boa opção quando um dos sintomas é a asma; relaxam o 

músculo liso das vias aéreas exercendo uma ação dilatadora sobre os brônquios. 

Consoante a duração da sua ação, são utilizados para o tratamento de um episódio 

agudo (ação curta), ou para prevenção de uma crise (ação mais prolongada) [27,49]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Pestana e Sousa 

29 
 

 Descongestionantes: possuem uma ação vasoconstritora nos vasos sanguíneos do nariz 

de forma a aliviar a sensação de "nariz entupido", nos casos de rinite alérgica. A sua 

utilização deve ser apenas por um breve período de tempo (3 a 5 dias), de forma a 

prevenir a habituação a estes e efeitos secundários[27,49]. 

 Antagonistas dos leucotrienos: bloqueiam a ação dos leucotrienos levando à 

constrição muscular das vias aéreas. Os leucotrienos, tal como a histamina, são 

substâncias que contribuem para a inflamação desencadeando a reação alérgica. São 

utilizados, maioritariamente, em patologias asmáticas [27,49]. 

 Anticolinérgicos: antagonizam os efeitos broncoconstritores da estimulação 

colinérgica, sendo por isso usados em casos de asma. São, também, usados na rinite 

alérgica devido à ação benéfica sobre a hipersecreção nasal de muco (sensação de 

"corrimento nasal") [27,49]. 

 Corticosteróides: atuam prevenindo a libertação de citocinas, responsáveis pelo 

prolongamento da reacção inflamatória. Constituem actualmente os anti-inflamatórios 

mais poderosos sendo prescritos sob diversas formas: como tratamento de curto prazo 

(menos de uma semana), por via oral, ou por inalação, em períodos prolongados (asma) 

[27,49]. 

Todas as classes de fármacos mencionadas têm por objectivo diminuir a intensidade dos 

sintomas e combater a inflamação causada pela alergia. Apenas tratam a sintomatologia, não 

curam a doença alérgica. 

 

1.6.    PAPEL DO FARMACÊUTICO  

A prevalência das doenças alérgicas tem vindo a aumentar progressivamente nas últimas 

décadas. Apesar de, actualmente, não existir cura para as alergias, é possível reduzir ou retardar 

o aparecimento destas através de alterações comportamentais e da adoção de estratégias 

preventivas diárias. Para isso, é essencial reconhecer a alergia respiratória como uma doença.  

Durante o meu estágio na FPS verifiquei que alguns utentes confundiam os sintomas de uma 

constipação com os de uma alergia respiratória, como foi o caso de uma utente de 44 anos. 

Estávamos no mês de Abril e há mais de 5 semanas que esta utente apresentava sintomas de 

rinorreia, congestão nasal e olhos lacrimejantes, lamentando que, apesar de em alguns dias 

sentir um alívio maior, a medicação que tomava para a constipação não surtia efeito. Desta 

forma, no atendimento ao balcão, informou-se a utente de que muitas vezes os sintomas de uma 

alergia respiratória são mal interpretados e confundidos com os de uma constipação. Neste 

âmbito, questionou-se a utente sobre possíveis alergénios que poderiam ser responsáveis por 

esta situação. Como a utente não possuía história prévia de alergias e desconhecia a que agente 

alergénico estava a ser exposta, recomendou-se que deveria consultar um médico especialista de 

forma a confirmar e identificar o possível agente causador, o que mais tarde revelou que a 
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utente era alérgica ao pólen das gramíneas, também conhecidas por fenos, com polinização 

habitualmente entre os meses de Março a Julho [44,45]. Assim sendo, é importante informar-se 

sobre quais os pólenes responsáveis pela alergia e sobre a época de polinização das plantas que 

o produzem, tendo sido aconselhado à utente evitar andar ao livre nos dias quentes e ventosos, 

bem como nas horas de maior concentração polínica; mudar de roupa e tomar banho antes de 

dormir, evitando resíduos na cama e almofada; não secar a roupa ao ar livre de forma a evitar 

que grãos de pólen se fixem à roupa e evitar desportos de exterior e campismo nos períodos de 

polinização. Estes são alguns dos cuidados que é possível adotar que visam melhorar a 

qualidade de vida e a aprender a viver com a alergia. 

Dado que o meu período de estágio na FPS decorreu nos meses onde o pico das alergias 

é mais acentuado e como me foram solicitados diversos aconselhamentos farmacêuticos 

relativos a este tema, achei de importante relevância explorar esta temática. O farmacêutico 

comunitário representa, assim, um elemento chave na educação dos utentes na divulgação de 

medidas não farmacológicas e aconselhamento sobre cuidados especiais a adquirir de forma a 

evitar a exposição com o agente alergénico. É importante que o utente tenha conhecimento dos 

alergénios aos quais é sensível e que tente evitá-los e sempre que seja necessário recorrer a 

medicação, deve consultar o seu médico ou farmacêutico de forma a ser aconselhado da melhor 

forma possível. 

 

  TEMA 2 
 

2. O COLESTEROL E AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

2.1.    ENQUADRAMENTO 

Durante o meu estágio na FPS, apercebi-me desde cedo no atendimento ao utente que uma 

das classes de MSRM dispensada regularmente eram os antidislipidémicos. Era comum os 

utentes dirigirem-se à farmácia para avaliar e controlar alguns parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente o colesterol total (CT). Apercebi-me, também, que muitos utentes, 

principalmente aqueles com alguma idade e polimedicados, tinham alguma falta de 

conhecimento sobre os riscos de um CTelevado e sobre as doenças cardiovasculares em geral. 

Colocavam, frequentemente, em causa a eficácia da terapia farmacológica e questionavam 

abandonar os fármacos nunca interrogando se o seu estilo de vida seria o mais saudável, 

nomeadamente a alimentação. Posto isto, decidi propor à farmácia a realização de um rastreio 

focando-me, essencialmente, no colesterol – nos seus riscos e benefícios e na importância e 

vantagens de práticas de estilo de vida saudáveis. Para complementar, elaborei, também, um 

panfleto de carácter simples e com informação acessível que foi distribuído aos participantes do 

rastreio de forma a auxiliar e a reforçar o aconselhamento farmacêutico (Anexo 8). Este rastreio 

foi realizado em Abril e teve como principal objectivo sensibilizar os utentes para este tema, 
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demonstrando que é fundamental manter a terapêutica farmacológica aliada a estilos de vida 

saudáveis, de forma a contribuir para um melhor controlo desta patologia e para uma melhoria 

da qualidade de vida. 

 

2.2.    INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) representam a primeira causa de morte a nível mundial, 

incluindo Portugal [50]. A deposição de placas de ateromas nas paredes internas dos vasos 

sanguíneos que irrigam o coração e o cérebro, fenómeno designado aterosclerose, representa a 

principal causa desta patologia. Com o passar do tempo, esta deposição pode levar a um 

estreitamento progressivo das artérias diminuindo o fluxo sanguíneo podendo originar lesões 

nos tecidos que são irrigados por essas artérias [51]. A aterosclerose é uma patologia de 

evolução lenta e silenciosa tendo início numa idade mais jovem, contudo só se manifesta 

clinicamente numa fase mais avançada [52]. Por este motivo, é imprescindível adotar medidas 

preventivas e identificar precocemente a população que apresenta risco aumentado de vir a 

desenvolver DCV. A maior parte das DCV está relacionada com fatores de risco, tais como, 

hábitos tabágicos, sedentarismo, excesso de peso e obesidade, hipertensão arterial, diabetes 

mellitus e dislipidemia [53]. Existem vários estudos que demonstram que o tratamento da 

dislipidemia está associado à redução do risco cardiovascular [53,54]. 

 

2.3.    COLESTEROL 

O colesterol é um lípido essencial, podendo ser obtido através da dieta ou produzido pelo 

próprio organismo, maioritariamente pelo fígado. O colesterol é fundamental para a produção de 

hormonas esteróides, síntese de paredes celulares, de vitamina D e ácidos biliares que auxiliam 

a digestão. Contudo, o excesso de colesterol é prejudicial, levando à deposição de placas de 

“gordura” nas paredes arteriais que reduz o calibre destes vasos, sendo a principal causa de 

aterosclerose [55]. O seu transporte é efetuado por lipoproteínas na corrente sanguínea, as quais 

estão classificadas quanto à função e densidade (proporção proteína-lípido). As lipoproteínas de 

alta densidade (HDL) e as lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são as principais 

responsáveis pelo transporte deste lípido: as LDL têm como função o transporte de colesterol do 

fígado para as células dos tecidos, favorecendo a sua acumulação nas paredes internas das 

artérias, pelo que, quanto mais elevado for o nível de LDL em circulação, maior será o risco 

cardiovascular. Por outro lado, as HDL transportam o colesterol das células para o fígado onde 

este é metabolizado e eliminado, estando maioritariamente associados a maior protecção 

vascular [56, 57]. Por este motivo, as HDL e as LDL são vulgarmente conhecidas como “bom” 

e “mau” colesterol, respectivamente [55]. Existe ainda as lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL) responsáveis pelo transporte de triglicerídeos, outro tipo de lípido cujo 

aumento no sangue acarreta um risco cardiovascular acrescido [55]. A disfunção destas 
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lipoproteínas plasmáticas pode levar a um aumento do colesterol total, sendo considerada um 

dos principais fatores de risco da aterosclerose responsáveis por eventos cardiovasculares, como 

enfartes do miocárdio, tromboses, acidentes vasculares isquémicos e falência cardíaca [57].  

A Fundação Portuguesa de Cardiologia recomenda, para a população em geral, valores de 

[58], conforme detalhado na tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de colesterol recomendados pela Fundação Portuguesa de Cardiologia [58] 

Colesterol total < 190 mg/dl 

Colesterol HDL 
> 40 mg/dl para homem 

> 45 mg/dl para mulher 

Colesterol LDL < 115 mg/dl 

Triglicerídeos < 150 mg/dl 

 

Em caso de DCV prévia ou de diabetes, os valores recomendados são inferiores aos 

indicados na tabela. 

 

2.4.    FATORES DE RISCO 

São vários os fatores de risco relacionados com as DCV, dividindo-se em modificáveis e não 

modificáveis. Consideram-se fatores de risco não modificáveis aqueles que são inerentes ao 

indivíduo e, portanto, não podemos alterá-los tais como a idade, sexo e história familiar e 

pessoal de DCV. Os fatores de risco modificáveis são vistos como aqueles relacionados com o 

estilo de vida e, por isso, é possível interferir na sua evolução [59]. São eles: 

 Tabagismo – o tabaco contribui para o endurecimento e diminuição da elasticidade das 

paredes arteriais, promovendo a aterosclerose e aumentando a probabilidade de 

aparecimento de DCV, representando um risco cardíaco [59].  

 Sedentarismo – a prática de exercício físico promove um aumento do HDL e uma 

diminuição do LDL, promovendo a saúde vascular. Contudo, a inatividade física atinge 

uma elevada percentagem da população, representando um importante fator de risco 

para o desenvolvimento de DCV [60]. 

 Obesidade – a ausência de estilos de vida saudáveis como a prática de atividade física, 

o baixo consumo de legumes e fruta, o consumo de refrigerantes e de refeições pré-

cozinhadas são dos fatores que mais têm contribuído para o excesso de peso da 

população [59]. A obesidade abdominal, que se caracteriza por um excesso de gordura 

na zona do abdómen, está associada a um maior risco de desenvolvimento de diabetes e 

DCV [61]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Pestana e Sousa 

33 
 

 Consumo abusivo de álcool - o consumo de quantidades elevadas de álcool está 

diretamente associado ao aumento dos triglicerídeos e, por vezes, também do colesterol, 

além de, enfraquecer e danificar artérias de órgãos como o coração e o cérebro [59]. 

 Hipertensão arterial – uma pressão arterial elevada resulta num estiramento excessivo 

das artérias podendo desencadear o aparecimento de lesões nas suas paredes internas. 

Como tentativa de reparação desse dano, o organismo atrai para esse local colesterol, 

glóbulos brancos e outras substâncias que levam ao espessamento e perda de 

elasticidade dos vasos, formando-se por vezes coágulos, comprometendo a circulação 

sanguínea. Assim sendo, a hipertensão arterial é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de aterosclerose e outras DCV [59]. 

 Diabetes Mellitus – a diabetes é uma doença, mas também um fator de risco para as 

doenças cardiovasculares. Está, normalmente, associada a outros factores de risco como 

a hipertensão arterial, a obesidade e dislipidemias aumentando consideravelmente o 

risco cardiovascular [59].  

 Hipercolesterolemia – o colesterol é um lípido transportado na circulação sanguínea 

por lipoproteínas, as HDL que removem o colesterol das artérias e promovem a sua 

metabolização no fígado e posterior eliminação, e as LDL responsáveis pela 

acumulação de colesterol a nível arterial. O aumento de concentração de colesterol não-

HDL e de colesterol-LDL no sangue pode ser uma consequência da dieta, obesidade, 

doenças genéticas hereditárias, ou devido a outras doenças como a diabetes. É 

considerada hipercolesterolemia quando os valores de colesterol total no sangue são 

superiores a 190 mg/dl, conforme consta na tabela 3 [58,59,60]. 

 

2.5.   RASTREIO  

O rastreio intitulado “Tudo sobre o Colesterol” foi realizado no mês de Abril e teve como 

intuito demonstrar aos utentes da FPS que a prática de estilos de vida saudáveis aliados à 

terapêutica farmacológica conduzem a um mesmo objetivo: reduzir os níveis de colesterol e, 

consequentemente, o risco de desenvolver DCV. Para além da medição dos níveis de colesterol 

total, os utentes tiveram também a oportunidade de expor as suas questões relativamente a este 

assunto durante um aconselhamento farmacêutico personalizado. Este rastreio teve a duração de 

um dia e foi o primeiro rastreio que realizei do qual fiquei inteiramente responsável.  

A divulgação do rastreio foi feita na farmácia, abordando diretamente o utente ao balcão. 

Qualquer utente que se mostrasse interessado estava selecionado para realizar o rastreio num dia 

posterior, efetuando um período de jejum de 9 a 12 horas (sem beber ou comer) antes da 

medição do colesterol sanguíneo. Foi, então, medido a cada participante o colesterol total e 

questionado sobre a idade, sexo e se tomava atualmente alguma medicação para dislipidemias. 
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Após a realização do rastreio prestei aos utentes um pequeno aconselhamento sobre o colesterol 

e em que medida se relacionava com as DCV, explicando quais os riscos e benefícios deste, 

alertando para a prática de estilos de vida mais saudáveis e fomentando para a importância de 

avaliar regularmente os factores de risco modificáveis das DCV, caso existissem. Informei, 

também, os utentes se os valores de colesterol total obtidos se encontravam dentro dos 

parâmetros de referência e de que medidas deveriam tomar caso não estivessem, direccionando 

para consulta no médico de família. 

 

2.5.1. Resultados 

Participaram no rastreio 23 pessoas com idades compreendidas entre os 29 e os 87 anos. 

Na figura 2 está representada a distribuição dos participantes por faixa etária. Do total de 

participantes, 15 eram mulheres (65%) e 8 eram homens (35%), tal como representado na figura 

3. Embora, o número de participantes não seja significativo, representam uma amostra da 

população dos utentes da farmácia e da freguesia de Gulpilhares. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição dos participantes                              Figura 3 – Distribuição dos participantes 

                          por faixa etária                                                                            por género 

 

O rastreio contou com a presença de 23 utentes de várias faixas etárias, prevalecendo a 

afluência de participantes do sexo feminino (65%). Aliás, poderia afirmar-se que o cliente 

habitual da FPS será uma mulher entre os 50 e os 80 anos. 

 

Figura 4 – Distribuição da média dos valores de colesterol total tendo em conta a idade e género 

dos participantes 
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Os valores de colesterol total obtidos foram analisados de acordo com a idade e a faixa 

etária dos utentes (figura 4). Verifica-se que os homens na faixa etária entre os 40 e 50 anos 

apresentam a média mais alta para os níveis de colesterol total (209 mg/dl). Também é possível 

averiguar que os homens, de uma forma geral, apresentam uma média de valores de colesterol 

total superior às mulheres. 

 

2.5.2. Discussão  

Relativamente aos valores de colesterol total, verificou-se que as faixas etárias mais jovens 

(<40 anos) apresentam níveis  de CT desejáveis (<190 mg/dl). Apesar de serem uma amostra 

muito pouco significativa representam o recomendado pela Fundação Portuguesa de 

Cardiologia [58].  

Sabe-se que ser do sexo masculino é um fator de risco para as DCV [59], sendo que os 

homens apresentam, de forma geral, valores de CT superiores às mulheres, tal como se verifica 

nos resultados obtidos (figura 6). Para além disso, verificou-se também que a média dos níveis 

de CT é superior na faixa etária entre os 40 e 50 anos, representando o grupo populacional dos 

utentes que iniciam o tratamento farmacológico para a hipercolesterolemia, tal como me 

apercebi durante o aconselhamento farmacêutico. Apercebi-me, também, que os homens 

aparentam ser mais despreocupados em relação à saúde do que as mulheres, podendo esta ser 

também uma justificação para o fato do sexo masculino apresentar valores mais elevados de CT 

quer estejam medicados ou não. Em Portugal, cerca de 68,5% da população apresenta valores de 

colesterol iguais ou superiores a 190 mg/dl [55]. A amostra de participantes no rastreio é 

representativa disso mesmo, onde se verifica que mais de metade dos utentes (mais 

precisamente 17 utentes) apresenta um valor de colesterol superior a 190 mg/dl (figura 6). 

Sendo a hipercolestorelemia um fator de risco relevante para o desenvolvimento de DCV, 

verifica-se que mais de metade dos utentes apresenta um elevado risco cardiovascular. É de 

salientar que dos 23 participantes no rastreio, 3 utentes entre os 40 e 60 anos desconheciam que 

tinham CT elevado. Durante o aconselhamento farmacêutico apercebi-me que apesar de estes 

utentes possuírem alguns fatores de risco como história familiar prévia e hipertensão arterial, 

eram descuidados relativamente à alimentação e à prática regular de exercício físico, para além 

de não controlarem preventivamente os níveis de CT. É importante referir, também, que dos 23 

participantes, 18 estavam medicados para a hipercolestorelemia salientando a importância de 

que a terapêutica farmacológica sozinha nem sempre é capaz de regular os níveis de colesterol. 

É essencial a adoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente com a alimentação e a prática 

de actividade física. 
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2.6.   PREVENÇÃO 

Como forma de prevenir as doenças cardiovasculares, é imperativo alertar os utentes para a 

necessidade de adoção de hábitos de vida saudáveis que têm como objetivo o controlo dos 

fatores de risco modificáveis associados a estas doenças [59]. É importante reconhecer o 

impacto que as escolhas alimentares têm sobre os níveis de colesterol. Deve predominar uma 

dieta mediterrânea caraterizada por uma elevada ingestão de frutas e vegetais, pela substituição 

de gorduras saturadas por monoinsaturadas, baixa ingestão de gorduras, consumo de cereais e 

leite, ingestão de carnes magras e peixe e um consumo moderado de álcool [61]. Para além 

disso, é imprescindível adotar outras estratégias de prevenção que visam diminuir o risco 

cardiovascular, tais como: cessação tabágica, controlo regular da pressão arterial, CT, 

triglicerídeos e glicémia, baixo consumo de sal, prática regular de exercício físico e controlo do 

peso [62]. Sempre que estas medidas comportamentais não são suficientes, será necessário aliar 

uma terapêutica farmacológica mas nunca em detrimento destas. 

 

2.7.   PAPEL DO FARMACÊUTICO 

O CT elevado é um fator de risco no desenvolvimento de doenças coronárias. Existem 

muitos fatores envolvidos no desenvolvimento das doenças coronárias, e é importante cuidar de 

todos eles para reduzir esse risco como um todo. O farmacêutico, como profissional de saúde, 

tem um papel importante na consciencialização dos utentes para as DCV focando-se, 

essencialmente, na prevenção primária. Tem o dever de alertar para a redução dos fatores de 

risco e auxiliar o utente na prevenção e controlo da evolução da doença. 

Relativamente ao rastreio, posso afirmar que este teve algum impacto nos utentes uma vez 

que alguns deles regressaram à farmácia para controlar os níveis de CT, nomeadamente aquele 

que desconhecia ter os níveis elevados. Penso que o aconselhamento farmacêutico fornecido 

durante o rastreio foi de valor para a maioria dos utentes uma vez que estes comentavam várias 

vezes ao balcão que desde que aliaram práticas de vida saudáveis à terapêutica farmacológica 

conseguiram controlar melhor e, alguns, até mesmo reduziram os níveis de CT. Contudo, nem 

todos os utentes demonstraram este feedback positivo. Um dos participantes, que no rastreio 

tinha este parâmetro controlado, apresentou níveis elevados de CT em medições posteriores na 

farmácia. Isto poderá ser justificado pelo fato de ter sido diagnosticado recentemente HA ao 

utente, um fator de risco importante, e também não haver um cuidado especial na sua 

alimentação. Por outro lado, o utente que desconhecia ter CT elevado regressou à farmácia 

frequentemente para controlar os seus parâmetros bioquímicos, que já se encontravam 

regularizados, e aviar a medicação prescrita pelo médico de família, para onde foi encaminhado 

após o aconselhamento. Em suma, creio que este rastreio foi bem recebido por parte dos utentes 

permitindo-lhes receber um aconselhamento mais personalizado acerca do colesterol e as DCV, 
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permitindo à FPS prestar um serviço farmacêutico de qualidade, demonstrando que se preocupa 

com a saúde dos seus utentes. 

 

TEMA 3  

 

3. EXCESSO DE PESO E OBESIDADE 

3.1.   ENQUADRAMENTO 

O excesso de peso e a obesidade representam, atualmente, um dos grandes problemas de 

saúde do século XXI. Em Portugal, quase metade da população apresenta excesso de peso e 

perto de um milhão de adultos sofre de obesidade [63]. Estes números preocupantes devem-se, 

essencialmente, aos hábitos de vida mais sedentários e à transformação dos hábitos alimentares 

ao longo das últimas décadas. Apesar de tudo, é notória a preocupação da população face a este 

problema motivo pelo qual decidi realizar um rastreio nutricional que consistiu na medição do 

peso, altura, perímetro abdominal e determinação do índice de massa corporal (IMC) dos 

participantes. Para além disso, proporcionei aos utentes um aconselhamento sobre estilos de 

vida saudáveis, focando-me principalmente na alimentação e na prática de exercício físico. 

Distribui, também, aos utentes um panfleto informativo de forma a colmatar o aconselhamento 

(Anexo 9). Com este rastreio pretendi demonstrar ao utente o impacto que uma alimentação 

saudável e equilibrada no dia-a-dia tem na sua saúde e bem-estar. 

 

3.2.   INTRODUÇÃO 

Segundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) a obesidade resulta de uma acumulação 

anormal ou excessiva de gordura que afeta a longevidade e a qualidade de vida, representando 

um risco para a saúde [64]. O excesso de peso e a obesidade favorecem doenças como a 

diabetes mellitus tipo II, a hipertensão arterial e a dislipidemia, aumentando o risco 

cardiovascular [63]. A obesidade é uma doença crónica que resulta do desequilíbrio prolongado 

entre a quantidade de energia ingerida e a quantidade de energia despendida, levando a uma 

acumulação excessiva de gordura [65]. Existem vários fatores que podem contribuir para esta 

patologia, nomeadamente, fatores genéticos, metabólicos, sedentarismo e a dieta. Apesar de os 

factores genéticos e metabólicos terem um elevado impacto, a alimentação hipercalórica e 

hiperenergética, o consumo de álcool e tabagismo associados ao sedentarismo são as principais 

causas de excesso de peso e obesidade na população em geral [66]. 

De acordo com a OMS, os critérios utilizados para definir excesso de peso e obesidade são 

baseados na idade e no sexo e em medidas antropométricas como o peso, a altura e o perímetro 

da cintura [64]. O IMC é um parâmetro que permite aferir, de forma individual, o excesso ou 

carência de peso em qualquer pessoa, relacionando apenas o peso com a altura (peso/altura²). É 

importante referir que um IMC elevado é um fator de risco para o desenvolvimento de DCV e 
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outras doenças como a diabetes, aumentando o índice de morbilidade e mortalidade [67]. A 

determinação do IMC é um bom método de avaliação da gordura corporal, permitindo distinguir 

pré-obesidade de obesidade (tabela 4). Um IMC entre 18,5-24,99 kg/m², para o adulto, indica a 

quantidade ideal e saudável de gordura corporal, estando associado a uma menor incidência de 

doenças graves e a uma maior longevidade de vida [67].  

 

Tabela 4 – Valores de referência do índice de massa corporal para o adulto (adaptado de [64]) 
 

Classificação IMC (Kg/m²) Risco de comorbilidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo 

Peso normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade classe II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade classe III ≥ 40,0 Muito Grave 
           

 

Os valores de referência do IMC variam conforme alguns parâmetros como é o caso da 

idade, em que crianças, adultos e idosos apresentam valores de referência de IMC diferentes; do 

sexo e de algumas situações fisiológicas como é o caso da gravidez. Durante o envelhecimento 

o organismo atravessa várias alterações biológicas como a perda de massa muscular e 

diminuição do peso resultante da redução de água no corpo, aspectos que o IMC não tem em 

conta. Desta forma, a determinação do perímetro abdominal ou a relação cintura/quadril (índice 

W/H) representam medidas antropométricas mais importantes do que o IMC na determinação 

do risco de morbilidade e mortalidade no idoso [67]. 

 

3.2.1. TIPOS DE OBESIDADE 

Morfologicamente, a obesidade pode ser classificada em dois tipos: 

 Obesidade andróide – também designada de obesidade abdominal ou visceral, é mais 

comum nos homens onde a gordura se deposita predominantemente na região 

abdominal originando uma forma de maçã [68];    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Representação da obesidade andróide e ginóide, respetivamente (adaptado de [69]) 
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 Obesidade ginóide – em que a gordura localiza-se principalmente na região inferior do 

corpo, compreendendo os quadris, as nádegas e as coxas. É o tipo de obesidade mais 

comum nas mulheres conferindo ao corpo uma forma de pêra [68]. 

Por vezes, é também possível que algumas pessoas possam apresentar um tipo misto de 

obesidade, em que existe um excesso de gordura tanto na zona periférica como na zona central 

do corpo. Clinicamente, a obesidade andróide é avaliada pela determinação do perímetro da 

cintura (tabela 5) devendo ser considerada como um fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças metabólicas relacionadas com a obesidade [67]. 

 

Tabela 5 – Perímetro da cintura e risco de complicações metabólicas (adaptado de [69]) 

                                                                         Perímetro da Cintura 

Risco de complicações metabólicas Homem Mulher 

Aumentado > 94 cm > 80 cm 

Muito elevado > 102 cm > 88 cm 

 

3.3.   RASTREIO NUTRICIONAL 

“A prevalência da obesidade, a nível mundial, é tão elevada que a OMS considerou esta 

doença como a epidemia global do século XXI” [65]. Em Portugal, este cenário também é 

alarmante, sendo a prevalência média da pré-obesidade de 34% e da obesidade 12% [65]. O 

excesso de peso e a obesidade constituem, assim, importantes problemas de saúde em Portugal 

sendo importante promover hábitos alimentares saudáveis e uma vida mais ativa. 

O rastreio nutricional intitulado “A Saúde em Primeiro” realizou-se no mês de Maio, com 

duração de um dia, e teve como objetivo alertar os utentes da FPS para o fato de que o excesso 

de peso e a obesidade são importantes fatores de risco que aumentam a probabilidade de 

desenvolvimento de outras doenças como a diabetes tipo II e as DCV. A divulgação do rastreio 

foi feita directamente aos utentes na farmácia, sendo que qualquer utente que demonstrasse 

interesse estava selecionado para realizar o rastreio. A todos os participantes foi, então, avaliado 

o peso e altura recorrendo à balança que se encontra na farmácia (anexo 6), sendo depois 

determinado o IMC aquando do aconselhamento farmacêutico. Foi também medido o perímetro 

abdominal recorrendo a uma fita métrica.  

 

3.3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rastreio nutricional contou com a participação de 19 utentes entre os 41 e os 89 anos, 

dos quais 12 eram mulheres (63%) e 7 eram homens (37%), como representado na figura 6. A 

distribuição dos participantes por faixa etária está retratada na figura 7. 

Embora, o número de participantes não seja significativo, representam uma amostra da 

população na farmácia da freguesia de Gulpilhares. 
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26% 
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11% 
5% 

   

40 - 49 anos
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60 - 69 anos

70 - 79 anos

> 80 anos

 

 

 

 

 

 

        Figura 6 – Distribuição dos participantes                  Figura 7 – Distribuição dos participantes                                   

                                 por género                                                                 por faixa etária 

 

Relativamente aos valores de IMC, estes foram analisados de acordo com o género 

(figura 8) e faixa etária (figura 9). Verifica-se que o valor médio de IMC nos homens é superior 

às mulheres. Contudo, é de salientar que o número de participantes do sexo masculino 

representa apenas 37% do total, o que torna os resultados pouco significativos. Pode-se 

averiguar, também, que a faixa etária entre os 70-79 anos é aquela que apresenta um valor 

médio de IMC mais elevado. Independentemente da idade e do sexo verifica-se que, de uma 

forma geral, os valores de IMC são superiores a 25 kg/m², o que significa que grande parte dos 

participantes apresenta excesso de peso. 

 
 

      Figura 8 – Distribuição do valor médio                       Figura 9 – Distribuição do valor médio de  

       de IMC (kg/m²) por género                              IMC (kg/m²) por faixa etária dos participantes 

 

Tal como o IMC, os dados obtidos do perímetro abdominal foram tratados tendo em 

conta o género e faixa etária dos participantes (figura 10). Pode observar-se que, na 

generalidade, os utentes com mais de 60 anos possuem valores de perímetro abdominal 

superiores aos de referência, apresentando, assim, um risco aumentado ou muito aumentado de 

vir a desenvolver complicações metabólicas. 

É sabido que a acumulação de gordura na zona abdominal é um fator de risco para o 

desenvolvimento das enfermidades normalmente associadas à obesidade, como é o caso da 

hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, DCV, entre outras. Este tipo de acumulação de 

gordura é mais característica no homem, estando este mais propenso a ter um derrame cerebral 

26,4 

28,7 

Mulheres Homens

Valor médio de IMC por género

24,8 
25,6 26,1 

29,7 

27,2 

40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 > 80

Valor médio de IMC por faixa etária
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ou um enfarte do miocárdio [69]. A figura 10 demonstra essa mesma particularidade, em que os 

homens possuem, na generalidade, um perímetro abdominal superior às mulheres. 

 

 

Figura 10 – Distribuição dos valores médios do perímetro abdominal (cm) em função do género e 

faixa etária dos participantes 

 

 

Em suma, apesar de o número de participantes ser reduzido e haver uma 

desproporcionalidade entre a percentagem de homens e mulheres, os dados deste rastreio vieram 

confirmar as estimativas nacionais que demonstram a elevada prevalência do sobrepeso e da 

obesidade em Portugal. 

 

3.4.  PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Depois do tabagismo a obesidade é considerada a 2ª causa de morte passível de prevenção 

[65]. É, assim, função do farmacêutico orientar e sugerir alterações no estilo de vida do utente, 

consciencializando-o dos benefícios a curto e longo prazo. Foi com base nesta ideologia que 

prestei aconselhamento aos utentes que participaram no rastreio. 

A alimentação constitui um dos fatores de extrema importância. Uma dieta saudável na vida 

adulta tem como objetivo adequar o consumo de calorias ao gasto de energia, assegurando a 

manutenção da forma física e fortalecendo o sistema imunitário, mantendo sempre um peso 

ideal. A longo prazo, tem como objetivo minimizar o risco de desenvolvimento de doenças 

crónicas como a diabetes, osteoporose, DCV e cancro [65]. 

O consumo excessivo de calorias resulta na sua acumulação e armazenamento no organismo, 

conduzindo ao excesso de peso e, mais tarde, à obesidade. A quantidade de calorias que cada 

indivíduo necessita varia de acordo com a idade, sexo e a atividade física. Desta forma, é 

imperativo ter certos cuidados com a alimentação evitando o excesso de sal, álcool, gorduras e 

açúcares de absorção rápida, preferindo a ingestão de legumes, vegetais e frutos secos [67]. 

Além da alimentação é, também, importante ser-se o mais ativo possível. Ser ativo ajuda a 

manter a tensão arterial baixa e a regular o peso ideal, bem como manter o coração, estrutura 

óssea e as articulações fortes [65,67]. Ser activo não implica, necessariamente, uma atividade 

física intensa, um simples passeio por dia pode ser muito benéfico. 

90 93 96 101 99 
77 84 79 88 92 

40 -49 50 -59 60 - 69 70 - 79 > 80

Valores médios do perímetro abdominal em função do género e faixa etária 

Homens Mulheres
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Epiderme 

 

Derme 

 

Hipoderme 

Assim sendo, é importante referir que pequenas perdas de peso podem melhorar o controlo 

glicémico, reduzir a tensão arterial e os níveis de colesterol. Há, igualmente, benefícios na 

dificuldade respiratória, na apneia do sono e na sonolência diurna, bem como nos problemas 

osteoarticulares, dependendo do grau da lesão [65].  

 

    TEMA 4  

4. A PELE E O SOL 

4.1.   ENQUADRAMENTO 

A exposição aguda ao sol é a principal causa de lesões da pele, desde queimaduras solares, 

alterações da coloração, insolações ao envelhecimento cutâneo precoce, para além de aumentar 

o risco de desenvolvimento de vários tipos de cancro de pele [70]. A proteção solar é o melhor 

método de preveni-los. Com o aumento da temperatura e a chegada dos dias mais ensolarados 

começa a verificar-se um aumento da procura por produtos fotoprotetores na farmácia. Apesar 

de a fotoproteção ser um tema muito abordado a nível da comunicação social e ser alvo de 

diversas campanhas de sensibilização, é notória a falta de consciência relativamente à exposição 

solar. Durante o meu estágio na FPS fui a uma formação na Fundação Cupertino de Miranda 

intitulada “Sol e Pele: Saber Conviver” a qual me despertou bastante interesse para este tema. A 

exposição solar ocorre durante todo o ano, algo que é muitas vezes esquecido por parte das 

pessoas, nomeadamente aquelas que realizam actividades quotidianas no exterior como é o caso 

de vários utentes da farmácia que estão expostos diariamente à radiação solar durante as suas 

atividades no campo. A maioria destes utentes não presta os devidos cuidados às áreas da pele 

mais expostas ao sol, sendo bastante característico observar-se variados “sinais” nas zonas mais 

fotoexpostas, como o decote, dorso das mãos e braços e no couro cabeludo, sobretudo em 

pessoas calvas. Tendo consciência da importância do farmacêutico na prevenção primária de 

vários tipos de cancro de pele, é o seu dever alertar os utentes para comportamentos de risco, 

bem como sintomas e sinais de alerta. 

 

4.2.   INTRODUÇÃO 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano sendo 

responsável por várias funções fisiológicas importantes. 

Encontra-se dividida, essencialmente, em duas camadas: a 

epiderme e a derme (figura 11) [71]. A epiderme é a camada 

mais externa formando a primeira linha de barreira contra 

agentes externos. Nesta camada é possível encontrar 4 tipos de  

      Figura 11 – Representação   ….  

esquemática da pele (adaptado de Eucerin) 
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células diferenciadas como os melanócitos, presentes na camada basal sendo responsáveis pela 

produção de melanina; os queratinócitos, que constituem as células epiteliais; as células de 

Langerhans e as células de Merkel. A derme é a camada adjacente à epiderme sendo constituída 

por elementos de matriz extracelular como o colagénio e a elastina [72].                                                                                               

A radiação solar é um exemplo de um agente externo que pode lesar a pele, caso não se 

adote as devidas medidas de prevenção. Diariamente, a pele é exposta à radiação solar, que 

inclui radiação ultravioleta (UV), visível e infravermelha (IV). A radiação UV pode ser dividida 

em 3 grupos: UVA, UVB e UVC, sendo que a radiação UVC, apesar de ser a mais perigosa, é 

totalmente absorvida pela camada do ozono não atingindo a superfície terrestre [73,74]. Tanto a 

radiação UVA como a UVB são essenciais para o Homem, contudo uma exposição excessiva e 

negligenciada pode apresentar efeitos nefastos para a pele. A radiação UVA penetra mais 

profundamente na pele, afectando tanto a epiderme como a derme, causando stress oxidativo 

implicado no fotoenvelhecimento e carcinogenicidade. Por outro lado, a radiação UVB atinge 

apenas a epiderme e estimula a melanogénese, que é responsável pelo bronzeamento. Contudo, 

uma exposição descuidada pode resultar no aparecimento de queimaduras solares e danos no 

DNA [74,75,76]. A quantidade de radiação UV que atinge a superfície terrestre não depende 

apenas da sua absorção na camada de ozono. Existem outros factores que influenciam a 

quantidade de luz solar como a altitude, a latitude, a hora do dia e a estação do ano [77]. 

O tom de pele é a principal característica que influencia a sua sensibilidade perante a 

exposição à radiação UV, isto é, consoante a quantidade de melanina presente na pele os 

indivíduos vão ser mais ou menos susceptíveis aquando da exposição solar [78]. Assim, o 

fototipo categoriza o tipo de pele tendo em conta as suas características (tabela 6). Esta 

classificação permite distinguir a reacção da pele quando exposta à radiação e baseia-se na cor 

da pele, olhos e cabelo. Ou seja, quanto menor o fototipo, maiores devem ser os cuidados a ter 

com o sol, pois a pele é mais sensível ao dano provocado pela radiação UV [79]. 
 

 

Tabela 6 - Classificação dos tipos de pele em função da sensibilidade a queimaduras por exposição solar 

 

Fototipo 
Susceptibilidade 

a queimaduras 

Capacidade de 

bronzeamento 

 

Classe de indivíduos 

I Muito elevada Sem bronzeado  

Melano - 

comprometidos II Elevada Bronzeado ténue 

III Moderada Bronzeado médio  

Melano - competentes 
IV Reduzida Bronzeado escuro 

V Muito fraca Pele naturalmente escura  

Melano - protegidos 
VI Extremamente baixa Pele naturalmente negra 
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  Adaptado de: “Artificial tanning sunbeds risks and guidance”, OMS (2003) 
 

 

4.3.   FOTOPROTEÇÃO E FOTOEDUCAÇÃO 

Uma exposição moderada ao sol tem os seus benefícios. A radiação solar estimula a 

vasodilatação periférica favorecendo a circulação sanguínea. Para além disso, é essencial para a 

produção de vitamina D, sendo esta vitamina necessária para absorção de cálcio e fósforo, 

diminuindo o risco de certas patologias, como a osteoporose e o raquitismo. Contudo, as 

radiações solares são, também, responsáveis por efeitos nefastos como a desidratação, 

queimaduras solares, dermatites alérgicas, eritemas, fotoenvelhecimento e carcinomas [71,80]. 

De forma a minimizar estes efeitos negativos, deve-se promover e incentivar a adoção de 

medidas preventivas e fotoprotetoras, através da educação da população. O uso de protectores 

solares é uma das medidas mais populares. Estes são classificados em dois tipos conforme o 

filtro de proteção: orgânicos ou químicos e inorgânicos ou físicos. Os protectores solares 

orgânicos convertem a radiação UV em energia térmica (calor), enquanto que, os protetores 

solares inorgânicos reflectem a radiação solar não sendo absorvidos pela pele. Por este motivo, 

estes últimos são, geralmente, recomendados para crianças e para peles mais sensíveis e 

atópicas [80]. A todos os protetores solares está associado um fator de proteção solar, que 

calcula a capacidade de proteção contra as radiações UVB. É determinado com base na razão 

entre a quantidade mínima de radiação UV necessária para que ocorra eritema, com e sem 

protetor solar. Assim, para uma proteção solar mais adequada deve-se ajustar a escolha do fator 

de proteção solar ao fototipo cutâneo e escolher produtos que confiram, também, proteção 

contra a radiação UVA [80]. 

Outra forma de fotoproteção é o índice UV. Este índice mede a intensidade da radiação UV 

numa escala entre 1 e 11. Quanto maior o índice, maior o risco e menor o tempo que decorre até 

ao aparecimento de lesão na pele e/ou olhos. Estar informado sobre o índice UV é um recurso 

bastante útil na prevenção dos efeitos nefastos resultantes da radiação UV, permitindo, assim, 

preparar uma exposição solar adequada e segura. É possível consultar esta informação 

diariamente através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ou da comunicação 

social [73,81]. 

Para além disto, existe um conjunto de medidas preventivas que visam reduzir os riscos 

associados à exposição solar, tais como: evitar exposições solares prolongadas procurando 

recolher-se nas horas de maior intensidade de radiação solar (entre as 11h e as 17h); usar 

Pele muito branca       Pele branca           Pele morena clara          Pele morena          Pele muito morena         Pele negra 
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vestuário protector, nomeadamente óculos de sol, chapéu de abas largas e roupas leves; 

reaplicar o protetor solar com frequência; e manter-se hidratado [80,82]. É importante relembrar 

que a fotoproteção deve ser mantida durante todo o ano e não apenas nas estações quentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o momento da aquisição até à dispensa do medicamento, o farmacêutico tem um 

papel fundamental para que não ocorra qualquer tipo de erro. O farmacêutico é o profissional de 

saúde que assegura a proteção dos doentes, fornecendo as informações necessárias para o uso 

correto do medicamento, respondendo de forma objetiva e pertinente a qualquer dúvida do 

utente, promovendo, assim, o uso racional do medicamento. O farmacêutico deve, desta forma, 

estar apto a integrar uma equipa multidisciplinar, adquirir novas competências e ser uma mais-

valia enquanto profissional da saúde.  

Considero que o meu estágio foi uma experiência deveras enriquecedora que me 

permitiu, não só aplicar conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, como adquirir 

novos conhecimentos a nível prático quer pela experiência partilhada com os meus colegas, quer 

pelo contacto direto com os utentes. Percebi que devemos ser profissionais multifacetados e em 

constante aprendizagem de forma a honrar a nossa nobre profissão. 
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ANEXO 1 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

 

        Fins-de-semana, Feriados e Folgas 

       Visualização das instalações e funcionamento da farmácia; Armazenamento de encomendas 

        Receção e armazenamento de encomendas; Devoluções; Reposição de stocks 

       Atendimento ao público; Receção e armazenamento de encomendas; Conferência de receitas; 

Atualização de prazos de validade; Determinações de parâmetros bioquímicos  

 

RASTREIOS: 

R1 – Rastreio “Tudo sobre o Colesterol”  

R2 – Rastreio “A Saúde em Primeiro” 

 

 

FORMAÇÕES: 

1. “Papel do Farmacêutico no Acompanhamento da Grávida/Recém Mamã” - 21 Fevereiro 

2. “Obstipação e Impactação fecal” – 1 Março 

3. “Sol e Pele: Saber Conviver” – 11 Março 

4. “Doenças Transmissíveis ao Homem” – 21 Março 

5. “Testes Veroval” – 10 Abril 

6. “Proteção Solar – ISDIN” – 18 Abril 

7. “Técnicas Inalatórias” – 20 Abril 

8. “Antistax e Allestax” – 4 Maio 

9. “Obstipação – Dulcosoft” – 18 Maio 
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ANEXO 2 – ESPAÇO EXTERIOR DA FARMÁCIA PESTANA E SOUSA 

  

Anexo 2a – Fachada da Farmácia Pestana e Sousa 

 

ANEXO 3 – ESPAÇO INTERIOR DA FARMÁCIA PESTANA E SOUSA 

 

Anexo 3a – Área de atendimento ao público 
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Anexo 7a – Flyer promocional do “Dia dos Namorados” 
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ANEXO 8 – RASTREIO “TUDO SOBRE O COLESTEROL” 

 

Anexo 8a – Rastreio e aconselhamento no âmbito de “Tudo sobre o Colesterol” 
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Anexo 8b – Panfleto Informativo “Tudo sobre o Colesterol” 
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ANEXO 9 – RASTREIO “A SAÚDE EM PRIMEIRO” 

 

Anexo 9a – Rastreio e aconselhamento sobre “A Saúde em Primeiro” 
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Anexo 9b – Panfleto Informativo “A Saúde em Primeiro” 
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ANEXO 10 – DIVULGAÇÃO DA PÁGINA DE FACEBOOK DA FARMÁCIA PESTANA E SOUSA 

 

 

Anexo 10a – Publicação na página de Facebook da farmácia – Dia dos Namorados 

 

 

 

Anexo 10b – Publicação na página de Facebook da farmácia – Dia da Mulher 
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Anexo 10c – Publicação na página de Facebook da farmácia – Dia do Pai 
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1. INTRODUCCIÓN  
  El Complejo Asistencial Universitario  de Salamanca (CAUSA) es un complejo 

hospitalario formado por tres Hospitales: Hospital Clínico,  Hospital Virgen Vega y  Hospital  Los 

Montalvos. Todos ellos cuentan con  un Servicio de  Farmacia.  He realizado mis prácticas en los 

tres hospitales. 

  Hospital Clínico 

El Servicio de Farmacia se encuentra situado en la planta semisótano y el equipo 

profesional del mismo lo forman: 

 Jefe de servicio 

 Jefes de sección 

 Farmacéuticos adjuntos 

 Farmacéuticos residentes 

 Auxiliares de farmacia 

 Técnicos de laboratorio 

 Enfermeros/as 

 Celadores 

 Administrativos 

 Alumnos en prácticas 

 

  La farmacia del hospital está diferenciado en las siguientes áreas y zonas: 

 Secretaría y Despacho del Jefe de Servicio 

 Área de pacientes externos 

 Sala de reuniones y biblioteca 

 Zona de administración 

 Laboratorio de Farmacocinética clínica 

 Centro de Información de Medicamentos y Farmacovigilancia 

 Área de gestión de la farmacia hospitalaria 

 Área de unidosis, dividida en: 

- Zona de transcripción y validación de las órdenes médicas 

- Zona de preparación de los carros “U” 

- Almacén de medicamentos 

 



Memoria de Prácticas Tuteladas                                                                                          Erasmus 2017 

 
Sara Devezas Pinto                                                                                                                                          6 

 

 Area de Farmacotécnia y reenvasado  de medicamentos 

 Area de Ensayos clínicos 

 Area de preparación de Citostáticos y Oncología 

 Sala de reuniones y sesiones clínicas 

 Almacén de sueros y gases medicinales 

 

Virgen Vega 

  El Servicio de Farmacia del hospital Virgen Vega se encuentra ubicado en el sótano-1. 

Este hospital tiene en la actualidad cinco plantas de unidosis, que llevan la misma metodología 

que en el Clínico: 

- 2ª Neurocirugía (V202-1 - V218-2) 

- 4ª Traumatología (V401-1 - V410-2) 

- 6ª Traumatología- Medicina Interna (V601-1 - V618-2) 

- 7ª Traumatología (V701-1 - V718-2) 

- 8ª Medicina Interna (V802-1 - V818-2) 

 

  Hay otras plantas como son la 3ª, 5ª (con varias especialidades) y UVI en las que  la 

dispensación de medicamentos se hace exclusivamente por reposición de stock. Se trata de un 

Servicio de Farmacia con menor número de camas  (con respecto al  Clínico) y por tanto, la 

plantilla de su personal también es menor. 

 

Montalvos 

El Hospital se encuentra ubicado a unos 9 Km de la ciudad de Salamanca. 

  El edificio principal del hospital está formado por cinco grandes zonas, una central y las 

otras cuatro situadas a los laterales de éste, donde se encuentran ubicadas las unidades de 

hospitalización. 

 Hay dos áreas bien diferenciadas, la zona de Psiquiatría y la zona Médica (Medicina 

Interna, Neumología, Paliativos y Aislamientos-Infecciosos). En el edificio adyacente se ubican 

las Consultas para el tratamiento del Dolor (este Hospital es referencia a nivel de la Comunidad de 

Castilla y León) y un Centro de Rehabilitación Psiquicosocial.  

El Servicio de Farmacia está situado en la planta baja.  Se trata de un Servicio de Farmacia 

de menores dimensiones que el Clínico y Virgen Vega aunque  la metodología de trabajo es la 

misma que en los otros hospitales . La particularidad que tiene la Farmacia de Montalvos es que 

suministra medicación a tres Centros Sociosanitarios externos, además del Hospital. 

La dispensación de medicamentos se hace por dosis unitarias o unidosis en las plantas de 

Medicina Interna, Neumología, Cuidados Paliativos ,  Unidad del Dolor. El resto del Hospital que  
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cuenta con  tres plantas de Psiquiatría (Unidad de Desintoxicación o Drogodependencia, 

Rehabilitación Psiquiátrica y Convalecencia Psiquiátrica) y  Consultas externas, utilizan el sistema 

de dispensación de medicamentos por reposición de stock.  

  Desde 1 de Junio de 2017 hasta 31 de Julio de 2017, he realizado las prácticas en todos 

estos hospitales, rotando por cada una de las secciones que explico a continuación. 

 

2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS TUTELADAS 

Según la Normativa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia Hospitalaria, y a efectos 

de homologación docente, los alumnos en prácticas recibirán conocimientos sobre: 

- Legislación farmacéutica 

- Manejo de fuentes bibliográficas y documentales 

- Composición, aplicación y utilización de medicamentos 

- Criterios de clasificación de medicamentos 

- Adquisición de medicamentos y control de stock 

- Adquisición y dispensación de estupefacientes y psicótropos 

- Preparación y control de fórmulas magistrales 

- Conservación y almacenamiento de productos farmacéuticos 

- Selección de medicamentos 

- Educación sanitaria e información al paciente 

- Incompatibilidades e interacciones 

- Otras actividades 

 

Para el cumplimiento de esta normativa, el programa propuesto por la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de Salamanca (Anexo) es el que se resume a continuación, siendo competencia del 

Servicio de Farmacia asignar los tiempos necesarios para desarrollar las diferentes actividades 

durante el periodo de estancia del alumno en prácticas. 

I. Selección de medicamentos 

II. Información de medicamentos 

III. Elaboración, manipulación y control de formas farmacéuticas 

III.1. Elaboración y control de formas estériles 

A). Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales estériles  

B). Nutrición parenteral (NP) 

C). Medicamentos citostáticos 

III.2. Elaboración y control de formas no estériles 

III.3. Reenvasado de medicamentos 
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IV. Dispensación y distribución de medicamentos 

IV.1. Dispensación a pacientes hospitalizados o bajo control hospitalario 

IV.2. Dispensación a pacientes no hospitalizados 

IV.3. Dispensación según el tipo de medicación 

V. Gestión de un Servicio de Farmacia 

VI. Otras actividades 

VI.1. Farmacocinética clínica 

VI.2. Farmacovigilancia 

VI.3. Ensayos clínicos 

VI.4. Atención farmacéutica 

VI.5. Sesiones clínicas del Servicio y/o del Hospital 

 

Las actividades a desarrollar en cada una de las áreas mencionadas son las que figuran en 

la Guía de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia de Hospital, de la Facultad de Farmacia, 

Universidad de Salamanca. Este programa es orientativo, pudiéndose modificar según las 

necesidades del Servicio de Farmacia.  

Así, durante los 2 meses de prácticas he estado en los siguientes servicios de farmacia: 

 

Rotaciones 

1-13 Junio de 2017  

27Junio-5 Julio de 2017 

Rotación A 
PEX 

14-16 Junio de 2017  

 
Rotación B 

Disp. Clinico 
19-26 Junio de 2017  

 
Rotación C 

Disp. Virgen Vega/Gestión 
6-18 Julio de 2017  

 
Rotación D 

Fórmulas 

19-25 Julio de 2017  
 

Rotación E 
Montalvos/Gestión 

 

 

26-31 Julio de 2017 

 

Rotación F 
Monitorización y Farmacocinética 
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3. DISPENSACIÓN A PACIENTES EXTERNOS 
La dispensación en el ámbito hospitalario es el acto de responsabilidad farmacéutica por el 

que se suministran los medicamentos necesarios en la dosis y formas farmacéuticas correctas a 

pacientes hospitalizados, pacientes ambulantes con tratamientos controlados por el hospital 

(hospital de día) y pacientes externos como es el caso de esta Unidad. 

Un paciente ambulante es aquel que no está ingresado, pero que reciben la medicación en 

el Hospital. La diferencia con un paciente externo, al que se le dispensa la medicación en el área 

de pacientes externos del Servicio de Farmacia, es que a los pacientes ambulantes se le administra 

en el centro; no se la llevan a casa. 

  Los medicamentos de uso hospitalario son aquellos cuya prescripción y administración se 

deben hacer bajo la responsabilidad del servicio de farmacia de un hospital, ya sea por las 

características de los principios activos que entran en su composición, por sus indicaciones 

específicas, por sus especiales características de utilización o por necesitar reajuste continuado de 

dosis. En su envase exterior figura el símbolo “H”. 

Las unidades de atención a pacientes externos surgen en los hospitales a partir de la 

necesidad de dispensar los medicamentos denominados de uso hospitalario a los pacientes no 

ingresados, así como de proporcionarles información sobre su tratamiento farmacoterapéutico, con 

la finalidad de optimizar la terapéutica en interés del paciente y de la sociedad. 

Asimismo, tiene como objetivo secundario promover la utilización racional de los 

medicamentos siempre dispensados de acuerdo a la legislación vigente. Para ello ha de responder a 

las siguientes necesidades: 

- Comprobar la adecuación de la prescripción médica. 

- Registrar las dispensaciones y otros datos de interés. 

- Garantizar la correcta conservación de los medicamentos. 

- Informar y educar sobre el tratamiento farmacológico al paciente 

- Detectar posibles incidencias o problemas relacionados con el medicamento y prevenir 

en lo posible los errores de medicación. 

- Establecer el seguimiento farmacoterapéutico al paciente. 

- Conseguir la adherencia del paciente al tratamiento prescrito. 

- Articular la comunicación e intercambio de información entre el farmacéutico y el 

equipo asistencial. 

Esta unidad se dedica exclusivamente a la atención y dispensación a pacientes externos. El 

área destinada a la atención al paciente se dispone de dos zonas diferenciadas: un mostrador y 

un despacho. El despacho sirve para atender las consultas más complejas y de mayor duración, 

con el objeto de facilitar la comunicación con el paciente, respetar su confidencialidad, crear un 

ambiente relajado y conseguir una óptima relación farmacéutico-paciente. 
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  Patologias atendidas en esta área:     
 

Entre las diferentes patologías atendidas en la unidad de Pacientes Externos del Servicio 

de Farmacia Hospitalaria del  Hospital Clínico Universitario de Salamanca destacan: 

 VIH 

 Hepatitis B 

 Hepatitis C 

 Fibrosis quística 

 Hemofilia 

 Esclerosis Múltiple 

 Esclerosis lateral amiotrófica 

 Pacientes con insuficiencia renal crónica 

 Artritis reumatoide y otras patologías reumáticas 

 Psoriasis 

 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 

 Neoplasias 

 Anemia postquimioterapia 

 Hormona de crecimiento 

 Transplantes 

 Hipertensión pulmonar 

 
 Metodología de Trabajo 
 

La prescripción de los medicamentos a pacientes externos se realiza en la receta oficial 

de uso hospitalario. Estas especialidades sólo pueden ser prescritas por los médicos adscritos al  

hospital y dispensadas por el Servicio de Farmacia del Hospital. 

 

Imagen 1 - Modelo de la receta de uso exclusivo en el servicio de Pacientes Externos 
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Estas recetas son válidas para tres dispensaciones. Tiene tres copias de tres colores 

diferentes (rosa, azul y amarillo) y cada vez que dispensamos la medicación para un mes, nos 

quedamos con una de las copias. Para poder dispensar el medicamento la receta debe estar 

debidamente cumplimentada, completados correctamente los siguientes apartados: 

- Datos del paciente. 

- Prescripción que realiza el médico: nombre del medicamento y posología. 

- Datos del médico prescriptor. 

- Número de dispensaciones que se van realizando, con el número exacto de 

comprimidos que se dan y la fecha y firma del farmacéutico. 

 

Cuando es un inicio o cambio de tratamiento, el paciente tiene que traer además de la 

receta el informe clínico firmado por el médico especialista y la tarjeta de la seguridad social. 

  En la primera dispensación se crea en la aplicación informática Fharos ® una ficha con 

los datos del paciente y de su tratamiento. Cuando los medicamentos son de uso restringido, 

necesitan un informe especial, y si son de uso compasivo o  medicamentos extranjeros, o que 

van a ser usados en condiciones diferentes a las autorizadas se necessita además el 

consentimiento informado del paciente. 

Cuando existen cambios de tratamiento o finalizaciones de los mismos, los pacientes 

devuelven la medicación sobrante. El farmacéutico recepciona la medicación devuelta, 

cerciorándose de que el medicamento ha sido conservado correctamente y formaliza un impreso 

destinado a tal fin. A última hora, de 14 a 15 horas se revisan las recetas y se saca un listado con 

todos los medicamentos que se han dispensado esa mañana. Con ese listado se comprueba que 

toda la medicación a la que se le ha dado salida, ha sido correctamente dispensada, en tipo y 

número. Diariamente también se realiza un control de la temperatura de las neveras. 

Semanalmente además, se revisa el stock de todos los medicamentos. 

 

Algunos Tipos de Medicación Según las Patologías Atendidas 

Hepatitis C 

La hepatitis C es una enfermedad hepática que consiste en una inflamación crónica del 

hígado causada por el virus de la hepatitis C. Aunque habitualmente cursa de manera asintomática 

(caracterizándose únicamente por una elevación de las transaminasas) la peligrosidad de esta 

patología radica en más de un 10% de casos que desembocan en cirrosis hepática. Las formas más 

graves de hepatitis C aguda acontecen en pacientes coinfectados por VHB o VIH y en pacientes 

transplantados. El tratamiento de esta enfermedad dura 48 semanas y puede ser en biterapia o en 

triterapia. Se realiza normalmente con Ribavirina y Peginterferon (Pegasys®), y en triterapia se 

combinan o bien con Telaprevir (Incivo®) o bien con Boceprevir (Victrelis®). 
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A los pacientes con hepatitis C atendidos en esta unidad así como a los pacientes 

ingresados se les realiza un seguimiento farmacoterapéutico basado en el control bioquímico y 

microbiológico; además estos pacientes reciben atención farmacéutica con regularidad. 

 

Anemia por Insuficiencia Renal Crónica 

Los pacientes con Insuficiencia Renal pueden padecer anemia como consecuencia de la 

síntesis de eritropoyetina (EPO). La eritropoyetina es un factor hormonal que estimula la 

formación de eritrocitos a partir de las células progenitoras. La utilización de factores estimulantes 

de la eritropoyesis está condicionada por ciertos criterios de seguridad por lo que es importante 

que se usen sólo cuando sean estrictamente necesarios (valores de Hb por debajo de 12 g/dL), por 

lo tanto en cada dispensación se comprobará en intranet del Servicio de Bioquímica el valor de Hb 

del paciente en la fecha más cercana a la dispensación. 

Actualmente se dispone de dos factores estimulantes de la eritropoyesis: epoetina β 

(Neorecormon®) y darbepoetina α (Aranesp®). Aranesp® tiene una vida media superior por lo 

que puede ser utilizado en intervalos de hasta 1 mes, a diferencia de Neorecormon®  que se 

administra de 1-3 veces a la semana. El uso de eritropoyetina o darbepoetina está indicado en la 

prevención y tratamiento de la anemia como efecto secundario de tratamiento anticanceroso en 

pacientes oncohematológicos. 

 

Imagen 2 - Esquema a seguir en la dispensación de fármacos contra la anemia 
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Pacientes oncológicos 

Sin duda este tipo de pacientes son los que mayor tiempo requieren por parte del 

farmacéutico del área. Todos los pacientes deben pasar a atención farmacéutica en cada una de 

sus visitas, aunque tendrá mayor importancia en los inicios de tratamientos y cambios en la 

medicación. Es en estos casos en los que se exige una mayor implicación del farmacéutico que 

por medio de una  pequeña entrevista y ayudándose de folletos informativos debe asegurarse de 

que el paciente comprende las principales características del tratamiento que va a tomar (forma 

de administración, posibles reacciones adversas, interacciones, etc…). Mensualmente, cada vez 

que el paciente recoja la medicación el farmacéutico realizará atención farmacéutica, anotando 

los resultados de la analítica del paciente y recogerá datos relevantes en la historia clínica. 

 

Imagen 3  - Principales indicaciones de fármacos antineoplásicos orales 

 

  Experiencia Personal 

  Guardo un recuerdo especial de mi paso por el PEX ya que fue mi primera rotación y la 

primera vez que trataba directamente con el paciente. Fue también el servicio en el que más 

tiempo estuve y he aprendido mucho sobre todos los fármacos que aquí se dispensan y sus 

patologías. A pesar de algunas barreras lingüísticas y ciertas dificultades para entender a algunos 

pacientes, he participado en la dispensación de medicamentos de todo tipo de patologías y a todo 

tipo de pacientes de los que pasan por allí.  

  Además, y lo más gratificante para mi, fue asistir junto con Antonia Oliva, la 

farmacéutica,  a la atención farmacéutica individualizada a cada paciente, aconsejándole  y 

respondiéndole a todas las dudas que tuviera sobre Hepatitis C. Posiblemente junto a fórmulas 

es la rotación en la que mayor participación activa he tenido con un volumen de trabajo 

importante. 
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Me he sentido muy a gusto en esta rotación y he aprendido mucho sobre todo gracias a 

Inmaculada, Toñi y Almudena Sanchéz, que siempre me ayudaban cuando lo necesitaba y me 

ha reportado mucha satisfacción. Voy a guardar con especial cariño todos los momentos aquí 

pasados, sobre todo con Inma, a la que tengo en gran consideración. 

 

 

 

4. DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS  
 

4.1.  Area de Unidosis o dosis unitarias del Servicio de Farmacia del Hospital 

Clínico 

  Éste es el área más grande del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Salamanca. 

A pesar de que sólo tuvo 3 días en este servicio, pude tener una noción de la responsabilidad 

que tiene el farmacéutico en su labor asistencial de la dispensación de medicamentos. 

  La dispensación es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de 

medicamentos con las consecuentes prestaciones especificas, como son el análisis de la orden 

médica de tratamientos, la preparación de las dosis que se deben administrar y la información de 

la buena utilización de los medicamentos. Existen distintos tipos de dispensación y distribución 

de medicamentos que ahora iré desarrollando. 

 

 Dispensación y Distribución a Pacientes Hospitalizados. Reposición de Stocks 

  El sistema de dispensación por stock permite establecer depósitos de medicamentos, 

conocidos como botiquines de planta, con cantidades previamente pactadas con el Servicio de 

Farmacia. Estos botiquines son controlados por el personal de enfermería y de ellos sustraen  
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los medicamentos que necesiten ser administrados a los pacientes. El sistema de dispensación 

por stock sólo se recomienda en unidades en las que no son operativos otros sistemas de 

dispensación como la dosis unitaria, no recomendándose en unidades de hospitalización ni en 

aquellas que coexistan varios servicios médicos. Todas las unidades de hospitalización en las 

que está implantado el sistema de dispensación por reposición de stock realizan vía intranet 

(en el horario de 8:00 a 12:00) el pedido de medicamentos.  

 

 

     Dispensación y Distribución a Pacientes Hospitalizados. Dosis Unitarias 

  Dispensación y distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU) es el sistema 

de distribución en el que la interpretación de la prescripción médica por parte del farmacéutico 

posibilita la revisión y seguimiento de cada paciente, permitiendo al farmacéutico intervenir si 

es necesario antes de la dispensación. 

  El objetivo principal de este sistema es establecer un sistema racional de distribución de 

medicamentos que mejore la calidad de la terapéutica, utilizando para la ello la integración del 

farmacéutico en el equipo asistencial y posibilitando el desarrollo de la Atención Farmacéutica. 

La intervención previa del farmacéutico pretende detectar y corregir los posibles errores de 

dosificación, interacciones, indicaciones, cumplimiento de protocolos, así como facilitar el 

trabajo a la Unidad de Enfermería. 

  La validación de las prescripciones lleva a cabo a través del software Farmatools. Este 

soporte informático también es en cierta medida un medio de información, ya que proporciona 

datos relativos a la terapéutica relacionada con la prescripción que se valida. De este modo, 

además de indicar las especialidades farmacéuticas y sus principios activos, también se indican 

otros datos relativos a la prescripción como posología, interacciones, medicación concomitante, 

dietas, alergias, notas de farmacia, observaciones del tratamiento, etc. Aquí es donde actúa 

principalmente el farmacéutico y su integración es total en el equipo asistencial. Diariamente los 

farmacéuticos responsables de la unidosis transcriben las órdenes médicas recibidas en Farmacia 

con la ayuda del programa informático Farmatools. Ésta se basa en la confirmación automática 

de la medicación prescrita para cada paciente y la transcripción  de los cambios realizados 

(nombre del medicamento, pauta posológica, vía de administración y el número de unidades que 

se deben dispensar cada día). Ha de tenerse en cuenta que no haya duplicidades, interacciones 

medicamentosas de relevancia clínica, pautas erróneas, etc. En el caso de que algún 

medicamento de los prescritos no esté incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital, sea 

de uso restringido o no esté autorizado para la indicación que se prescribe, se envía una nota 

informativa para la cumplimentación de los impresos específicos. También se envían notas  
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informativas cuando el farmacéutico considera que el medicamento prescrito no es oportuno 

para esa indicación en concreto, o cuando se considere necesario un reajuste posológico. Las 

órdenes médicas del día, después de haber sido trascritas, se archivan en sus carpetas 

correspondientes. 

  Los carros de medicación con las órdenes médicas se entregan vacíos o con la 

medicación no administrada, que ha de ser devuelta, en el Servicio de Farmacia antes de las 

12.00. A partir de esa hora el Servicio de Farmacia dispensa para cada enfermo la medicación 

prescrita para las siguientes 24 horas. El llenado de carros se hace una vez transcrita y validada 

la trascripción, y es función de los auxiliares. Los carros de medicación se envían antes de las 

15.00, una vez que se han preparado y revisado. En esta rotación tuve la oportunidad de hacer el 

llenado  de carros junto con las auxiliares y también he hecho la revisión de los carros. 

 

  Control y Dispensación de Estupefacientes 

Estupefacientes son fármacos con elevado potencial de farmacodependencia, como el 

opio, morfina, cocaína y la mayoría de los hipnoanalgésicos sintéticos. Este tipo de sustancias 

están rigurosamente controladas tanto en la prescripción como en la dispensación. En el envase 

se identifican mediante el símbolo “●“ o la sigla “E”. 

  La prescripción para pacientes ambulantes se realiza por el médico general o especialista, 

en la receta oficial de estupefacientes, como máximo para un mes de tratamiento. Se 

acompañará de la receta oficial del SNS. La prescripción en pacientes ingresados tiene que ser 

individualizada y mediante el  vale oficial de estupefacientes del hospital, el cual tiene que estar 

perfectamente completado. Solamente podrán prescribir estupefacientes aquellos médicos que 

tengan firma reconocida en el libro de registro del Servicio de Farmacia. 

 

Imagen 4 - Vale de estupefacientes necesario para su dispensación 
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  En el servicio de Unidosis mi labor principal como alumna de prácticas fue la 

dispensación de estos estupefacientes cuando sean requeridos a los pacientes ingresados. Se 

realizará inexcusablemente previa presentación del vale de estupefacientes de planta, 

comprobando que éste está debidamente cumplimentado: servicio clínico, nombre y número de 

colegiado del médico prescriptor, nombre del enfermo con número de cama e historia clínica, 

nombre del estupefaciente, número de ejemplares, fecha y firma del médico. Cualquier 

enmienda o tachadura en el vale de estupefacientes deberá ir justificada con la firma del médico 

prescriptor. Solamente pueden prescribir estupefacientes aquellos médicos que tengan firma 

reconocida en el Libro de Registro de Firmas del Servicio de Farmacia. 

  Los estupefacientes se entregarán en bolsa debidamente etiquetada y cerrada al celador 

de planta, no aceptándose otro circuito para la distribución de estupefacientes en el hospital. Una 

vez realizada la dispensación se firmará el vale en el reverso indicando la especialidad, el número 

de unidades dispensadas, servicio al que se ha dispensado y la fecha de dispensación. Se 

archivarán todos los vales para su posterior registro en el Libro oficial de contabilidad de 

estupefacientes por el farmacéutico responsable. 

  Para el control y custodia de los estupefacientes, el Servicio de Farmacia dispone de los 

siguientes elementos: 

1. Armario o caja de seguridad: Este armario está siempre cerrado, disponiendo de una llave  

solo el personal autorizado, disponiendo nosotros los alumnos de una para poder 

dispensarlos. En él se guardan tanto los estupefacientes como la documentación relativa a 

ellos. 

2. Talonario de vales para adquisición a proveedores: La adquisición de estupefacientes a 

proveedores (laboratorios y/o distribuidores autorizados) se realizará haciendo uso del 

talonario oficial de vales del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

3. Libro de registro de firmas para la solicitud de estupefacientes: Para la solicitud de 

estupefacientes al Servicio de Farmacia es necesario que el médico prescriptor tenga 

reconocida la firma en el Libro de registro de firmas del Servicio de Farmacia. El Libro 

constará de, al menos, una ficha por cada Servicio autorizado para la prescripción de 

estupefacientes. 
 

  Diariamente se lleva a cabo un recuento de los estupefacientes disponibles en la 

Farmacia del Hospital (en el Virgen Vega debido a que la salida de estupefacientes es mucho 

menor, el recuento es semanal/mensual), para comprobar que las existencias disponibles 

concuerdan con los movimientos del día anterior. A efectos de control de existencias también se 

contabilizan los estupefacientes caducados hasta su destrucción o devolución al laboratorio 

proveedor. Esto lo lleva a cabo el residente responsable de la rotación. 
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  Experiencia Personal 

  Esta rotación fue bastante más teórica que el resto y me permitió consolidar conceptos 

acerca de los medicamentos utilizados en un hospital (sobre todo con la revisión diaria de 

carros). El manejo de estupefacientes, que fue mi principal actividad, me permitió conocer la 

importancia legislativa de este tipo de fármacos. También aprendí mucho acerca de los sistemas 

de distribución de la medicación de un hospital. 

  Los alumnos sólo se encargan realmente del control de calidad del SDMDU, pero los 

farmacéuticos de ésta zona nos encargan actividades que simulan su labor, para aprender lo que 

ellos hacen allí. Y a pesar de haber estado sólo en este servicio 3 días, he aprendido muchas 

cosas diferentes, que  son necesarias para realizar una buena función asistencial farmacéutica, y 

además me he dado cuenta de la cantidad de trabajo que implica un hospital grande como  éste. 

 

4.2.    Hospital Virgen Vega 

  En el Servicio de Farmacia del Virgen Vega he podido complementar lo que aprendí en 

el  Servicio de Unidosis del Hospital Clínico. 

El papel del farmacéutico en el sistema de distribución de medicamentos en dosis 

unitaria es fundamental. En esta rotación, una farmacéutica adjunta (Mª Anunciación 

Fernández) se encarga de la validación y transcripción informática de las diferentes órdenes 

médicas de las plantas. Los carros de medicación con las órdenes médicas deben entregarse en 

el servicio de farmacia antes de las 12h. 

  La reposición por stock está presente en todas las plantas del hospital. Todas las plantas, 

aunque se dispense la medicación  por dosis unitarias, tienen un stock de medicamentos, cuya 

reposición está pactada con la unidad de enfermería. Dicha reposición suele realizarse a 

primera hora de la mañana (antes de las 12). El funcionamiento de esta rotación es muy similar 

a la explicada anteriormente en el servicio de Unidosis de la Farmacia del Hospital Clínico. 

 

Sistema de Distribución de Medicamentos 

  El circuito que sigue el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias se 

puede resumir en los siguientes pasos: 

 El médico visita al paciente y cumplimenta la orden médica. 

 La enfermera de la planta coge una copia de la OM y el celador cuando baja el carro de 

medicación también baja las órdenes médicas. 

 Los farmacéuticos del servicio validan la orden médica y la transcribe al programa 

informático para después imprimir los listados de “llenado de carros”. 

 Los auxiliares de farmacia preparan y colocan la medicación de cada paciente en su 

cajón con el número de su cama. 
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 El farmacéutico/residente/alumno en prácticas revisa el carro con la medicación 

preparada. 

 El celador recoge el carro y lo sube a la planta conveniente. 

 La enfermera revisa el carro de medicación y si es necesario reclama al Servicio de 

Farmacia medicación que le falte. 

 La enfermera administra la medicación. 

 

Por lo tanto, la intervención farmacéutica previa a la dispensación, consiste en la revisión de 

la prescripción médica y de la historia farmacoterapéutica del paciente con el fin de: 

I) Clarificar las prescripciones ambiguas, incorrectas, incompletas, etc. 

II) Identificar y resolver problemas relacionados con la prescripción de medicamentos no 

incluidos en la GFT, medicamentos de dispensación especial, etc. 

III) Identificar y resolver problemas relacionados con los 

medicamentos: duplicidades, interacciones, monitorización, dosis inadecuadas… 

 

 

Imagen 5 – Orden médica donde el medico prescribe el tratamiento 
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Cuando un medicamento no se dispensa, se envía una nota en el cajetín de la cama del 

paciente de quien es dicho medicamento, en la cual se indica el motivo por el cual no se 

dispensa. Puede ser porque la prescripción no es clara, y no se indica la dosis, frecuencia o vía 

de administración del fármaco, o simplemente porque la orden  médica es ilegible. También 

puede enviarse esta nota cuando en la prescripción se indican medicamentos que necesitan una 

dispensación especial y por tanto precisan impresos específicos (como los medicamentos de 

uso compasivo, medicamentos extranjeros, o los medicamentos de fuera de indicación). Otros 

motivos por el cuales se envía esta nota desde el Servicio de Farmacia son los problemas 

relacionados con los medicamentos, como pueden ser las interacciones, duplicidades o dosis 

inadecuadas. 

 

 

Imagen 6 - Nota que envía el Servicio de Farmacia cuando no se dispensa un medicamento 

 

  Control de Calidad del Sistema de Dispensación de Medicamentos 

  El Servicio de Farmacia dispone de un programa de mejora continua de la calidad del 

sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU). Dentro de este 

programa se lleva a cabo la revisión diaria de una muestra de los medicamentos dispensados 

en los carros de unidosis para su registro, análisis y corrección de los errores detectados antes 

de la dispensación. 

  Una vez validada la orden médica por parte del farmacéutico, el personal auxiliar de 

enfermería procede al llenado de carros. Una vez finalizan el llenado, era mi responsabilidad 

revisar el correcto llenado (todos los días los cinco carros, todos a partir de la 13:00 

aproximadamente), para reducir al máximo posible los errores derivados de ellos y facilitar la 

fluidez del sistema.  
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Esta tarea tiene como objetivos: 

1- Reducir los errores de dispensación del SDMDU con el fin de evitar acontecimientos 

adversos por medicamentos y, por tanto, mejorar la seguridad de los pacientes. 

2- Analizar las causas de los errores de dispensación detectados con el fin de  implantar 

medidas de mejora y evitar que estos errores vuelvan a producirse. 

3- Concienciar de la importancia de la seguridad en el servicio de farmacia, enfocada a la 

mejora del sistema, que permita sensibilizar a todo el personal implicado en el proceso de 

dispensación y así evitar errores de medicación. 

 

 

   Revisión de los carros 

En primer lugar, el farmacéutico responsable del área realiza la transcripción informática 

de las órdenes de tratamiento a través del programa Farmatools, y así obtener los listados de  

medicación por paciente y día de cada unidad de hospitalización (listados de verificación por 

camas). Después, ya con estas listas impresas, se revisa el llenado de los carros cotejando el 

contenido de los cajetines, identificados con el número de cama, con estos listados. 

En el caso de que hubiera errores, éstos se recogen diariamente desglosados en diferentes 

tipos, el número total de errores, la fecha y hora de la revisión y la firma de quien realiza la 

revisión, en este caso la mía. Todos los errores detectados se corrigen a tiempo real con la 

colaboración del personal auxiliar que realiza la dispensación. Posteriormente, los datos 

recogidos se analizan y se registran diariamente en el programa informático Excel. Para ello 

se emplean 2 hojas de cálculo: una para el análisis cuantitativo y otra para el análisis 

cualitativo. 

En el análisis cuantitativo (por carro) se registran los siguientes datos: 

- Número de líneas dispensadas 

- Número de errores de llenado 

 

En el análisis cualitativo (por incidente) se analizan y registran los siguientes datos: 

- Tipo de error 

- Medicamentos implicados 

- Número de errores (número de líneas afectadas y número de pacientes afectados) 

- Causas del error 

- Otros datos del error: fecha, turno de trabajo, proceso, carro, persona que genera el 

error, detección, etc. 
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Imagen 7 – Ejemplo de hoja para el control de calidad del SDMDU: control del llenado de carros 

 

  Análisis de las Reclamaciones 

Cuando los carros llegan llenos a sus respectivas unidades, la enfermera encargada del 

área lo revisa y si falta medicación la reclama al Servicio de Farmacia. Todas las 

reclamaciones son validadas por un farmacéutico, que revisa la orden médica y la 

transcripción informática de la prescripción con el objetivo de determinar la causa de la 

reclamación. 

Las reclamaciones se clasifican según los cuatro tipos errores que existen: 

- Error tipo 1: 

- Error T1D: Error de dispensación. 

- Error T1T: Error de transcripción. 

- Error tipo 2: Debido a prescripciones ambiguas, medicamentos sin vía de administración, 

cambio de vía de administración, cambio de forma farmacéutica, envases multidosis, 

insulinas, roturas o vómitos, inicio o cambio de tratamiento. 

- Error tipo 3: Medicamentos que ya se han servido o que están pendientes de recoger. 

- Error tipo 4: El medicamento no está en la orden médica, no se indica la pauta, la dosis o 

la vía de administración, cambio de dosis o de la frecuencia, o es un medicamento de uso 

restringido o no incluido en guía. 

  Todas las reclamaciones se registran según el tipo de error y la unidad de la que 

proceden. Los datos recogidos se analizan diariamente y se transcriben a dos hojas de cálculo 

de Excel, una para realizar un análisis cuantitativo y otra para uno cualitativo. 
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Seguimento Farmacoterapéutico Diario de Pacientes Ingressados con Insuficiencia Renal: 

Diariamente se imprime el censo de pacientes ingresados en las diferentes plantas en las 

que  está instaurada la unidosis: 2ª, 4ª, 6ª, 7ª y 8ª. Se revisan las analíticas de todos los pacientes 

ingresados además de los nuevos ingresos mediante el programa de Bioquímica de la plataforma 

Intranet del Hospital Universitario de Salamanca.Se recogen los datos necesarios (creatinina y 

FG) y se estimará el aclaramiento de creatinina a partir de la fórmula de Cockcroft-Gault:  

Clcr (hombre) en ml/min = (140-edad) x peso/ (72 x Crs) 

Clcr (mujer) en ml/min = (140 – edad) x peso x 0,85 /(72 x Crs) 

 

Según el aclaramiento de creatinina de cada paciente, se clasificarán en los siguientes 

grupos: 

a) con función renal normal: Cl cr > 50 Ml/min 

b) con insuficiencia renal leve-moderada : Cl cr = 50-10 Ml/min 

c) con insuficiencia renal grave: Cl cr < 10Ml/min 

  El objetivo de todo ello es la revisión diaria de los medicamentos prescritos y la 

selección de aquellos que precisen ajuste posológico en los casos de insuficiencia renal 

(debido a su posible acumulación, llegando incluso a alcanzar niveles tóxicos, ya que 

muchos de los fármacos se eliminan por esta vía), realizando la recomendación mas 

adecuada para conseguir su correcta utilización, es decir, conseguir la máxima eficacia y 

seguridad, disminuyendo los posibles efectos secundarios. 

  La recomendación realizada se revisa diariamente con el farmacéutico responsable de 

cada planta, y se realiza la intervención farmacéutica que se considere más oportuna, ya sea 

por vía oral (telefónicamente) o escrita (mediante una nota informativa) 

 
 

  Intercambio Terapéutico 

  La aplicación de una Guía Farmacoterapéutica en los hospitales conlleva la necesidad 

de establecer criterios de actuación ante el ingreso de pacientes procedentes del medio 

ambulatorio en tratamiento con medicamentos no incluidos en Guía. Esto ha llevado a que se 

desarrollen Programas de Intercambio Terapéutico, con el fin de protocolizar la actuación a 

seguir en estos casos y proponer el uso de la mejor alternativa terapéutica posible de entro los 

fármacos disponibles en el hospital. El intercambio terapéutico es un procedimiento 

mediante el cual un medicamento es sustituido por otro de diferente composición, pero con el 

que se espera obtener un efecto terapéutico similar. 

  Se elaborarán notas informativas dirigidas al personal médico en caso de prescripción 

de medicamentos no incluidos en guía, proponiendo el intercambio. 
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Ejemplos: 

Cimetidina y famotidina → Ranitidina  

Benazaprilo, cilazaprilo, espiraprilo → Enalaprilo 

Candesartán, valsartán, Irbesartán → Losartán 

Atorvastatina, fluvastatina, lovastatina → Sinvastatina 

 

  Área de Gestión 

  Es el área que garantiza la disponibilidad de los medicamentos necesarios para tratar a 

los pacientes que dependen del hospital. Cada especialidad tiene descrita una ficha en la que 

consta toda la información que necesitamos para cada medicamento: código, nombre comercial, 

dosis, forma farmacéutica, unidades del envase, precio, stock, consumo medio. Todas estas 

fichas componen el maestro de medicamentos. 

Cada ficha tiene establecidos unos indicadores: 

Stock máximo: son las unidades máximas deseadas para cada medicamento, coincide con la 

entrada en el almacén de un pedido. 

Stock de alerta: es el punto de pedido. 

Stock mínimo: coincide con el momento antes de tener lugar la llegada al almacén de un  

nuevo pedido. 

La cantidad que la aplicación informática propone para pedir es la diferencia entre el 

stock real y el máximo y se genera un albarán de pedido para cada laboratorio. Cuando es 

necesario pedir medicamentos que no están incluidos en la Guía Farmacoterapéutica de 

Hospital y está justificada su utilización para un paciente concreto se solicitan a un almacén 

distribuidor u oficina de farmacia. 

 

  Experiencia Personal 

En el área de unidosis del Hospital Virgen Vega he aprendido mucho sobre 

dispensación y distribución de medicamentos, que ya vi en mi paso por la unidosis del 

Clínico y ver de forma general como se realizan los pedidos a partir del programa de gestión, 

entre muchas otras actividades.   Es verdad que es un hospital más pequeño y por tanto la 

farmacia también lo es, pero fue una oportunidad de contacto con la farmacia hospitalaria y 

en la cual aprendí mucho gracias a Anunciación Fernández, la farmacéutica que trabaja allí.  

  Tuve bastante tiempo libre pero lo aproveché para buscar información de aquellos 

fármacos que no conocía o a leer la Guía Farmacoterapéutica y otros documentos de interés 

que me iban prestando. Tuve participación en el seguimiento de pacientes con insuficiencia 

renal, dispensación de estupefacientes, revisión de carros, etc.  

En general, creo que ha sido una rotación muy productiva donde pude conocer 
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realmente como funciona una farmacia dentro de un hospital. Entre otras muchas cosas pude 

conocer el papel que hace el farmacéutico y ciertas funciones que ejerce que antes no 

conocía, como el control de la función renal para lo dosificación de ciertos fármacos, o como 

interviene en la validación de la medicación para los pacientes ingresados. 

 

5. FÓRMULAS MAGISTRALES 

Durante esta rotación, he aprendido a elaborar y controlar diversas formas 

farmacéuticas, garantizando que éstas sean seguras y eficaces, siguiendo las normas  de 

correcta elaboración y los procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). En este servicio 

se pretende abastecer al hospital de las especialidades farmacéuticas necesarias, ya sea en 

cuanto a forma de dosificación o presentación, independientemente de las disponibilidades 

del mercado, manteniendo siempre las condiciones de calidad y eficacia. 

  Así, en el área de farmacotecnia se elaboran y controlan fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, formulaciones normalizadas, mezclas intravenosas y otras operaciones 

implicadas en el reenvasado de especialidades comerciales para su adecuación a los sistemas 

de distribución propios del hospital.  Tiene como el objetivo cubrir en cualquier momento y 

con independencia de las disponibilidades del mercado, formas de dosificación adecuadas a las 

necesidades específicas del hospital, o de determinados pacientes, manteniendo un nivel de 

calidad apropiado. Los PNT pueden ser generales - describen asuntos generales aplicables a 

varios departamentos o áreas; o específicos - describen métodos o normas de un departamento 

o área. En este departamento existían PNT de diferente índole, desde las balanzas, pasando por 

la higiene y vestimenta, hasta la elaboración, reenvasado y etiquetado de las diferentes 

fórmulas. 

  Durante mi rotación, todas las fórmulas que he realizado tenían su propio PNT. Debe 

cumplimentarse de forma adecuada, rellenando todos los campos del mismo. A su vez todos 

deben ir firmados por el farmacéutico responsable de su elaboración. Esto es muy importante ya 

que estos PNT, además de ser una prueba de la realización del preparado, sirve como un 

registro: posteriormente los administrativos podrán calcular de una forma muy aproximada el 

gasto en materias primas que se ha llevado la realización del producto, tanto en materias primas 

como en el material de acondicionamiento. Los datos que son imprescindibles rellenar son: 

- Fecha de elaboración 

- Fecha de caducidad 

- Número de lote (suele corresponder a la fecha de elaboración) 

- Número de unidades realizadas 
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  Los PNT de elaboración y control son los procedimientos maestros por lo que no 

deben confundirse con la Guía de elaboración, control y registro (GEC) que contiene toda la 

información necesaria que permite conocer, como se efectuó cada preparación. 

 

Elaboración de Fórmulas No Estériles  

  El laboratorio de fórmulas magistrales es un espacio totalmente diferenciado del resto 

del Servicio de Farmacia del Hospital, dedicado exclusivamente a la elaboración de las 

fórmulas magistrales y el control de las mismas. Está dividido en dos habitaciones: por un 

lado, una sala donde se realizan las actividades de reenvasado por parte de las auxiliares de 

farmacia, de todos aquellos fármacos que lo precisen; también es la zona en la que se lava 

todo el material de laboratorio. La otra habitación consta de dos secciones: una en la que está 

el ordenador y se realizan todas  las gestiones, tanto de información, como redacción de 

informes, etc. En el otro lado, se realizan el resto de formas farmacéuticas no estériles, tanto 

soluciones, como pomadas, jarabes, etc, incluyendo su reenvasado y etiquetado. 

 

 

Imagen 8 - Zona principal del área de elaboración de fórmulas magistrales 

 

  La elaboración de los diferentes preparados se lleva a cabo siguiendo los procesos 

descritos en la monografía específica del Formulario Nacional u otros formularios de 

reconocido. Cuando se elaboran fórmulas magistrales o preparados oficinales que contienen 

sustancias estupefacientes el farmacéutico responsable de su elaboración debe cumplimentar 

un vale de planta del talonario asignado al Servicio de Farmacia indicando el producto 

estupefaciente que se utiliza, cantidad, nombre completo del farmacéutico y datos del 

paciente. 
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  Una vez elaborada la formulación se acondiciona adecuadamente. El material de 

acondicionamiento utilizado varía en función de la naturaleza, forma farmacéutica y 

estabilidad de la fórmula magistral o preparado oficial. Las etiquetas de los envases de 

fórmulas magistrales o preparados oficinales se ajustan a los modelos establecidos en el 

Formulario Nacional y en ella han de constar al menos el nombre del preparado oficinal o 

fórmula magistral, composición cualitativa y cuantitativa de los principios activos y 

excipientes de declaración obligatoria, vía  de administración, número de registro del Libro 

Recetario en caso de fórmulas magistrales, número de lote, fecha de elaboración y 

caducidad, y servicio farmacéutico dispensador. En último lugar el farmacéutico responsable 

de la elaboración firma el PNT correspondiente y el farmacéutico responsable del área valida 

la fórmula magistral o preparado oficinal. 

 

Elaboración de Fórmulas Estériles  

La preparación de fórmulas magistrales estériles se realiza en una zona limpia 

destinada a tal fin que consta de tres espacios diferenciados. Una primera habitación 

dedicada a la lectura y redacción de documentos (donde se encuentra el farmacéutico 

encargado de preparar las nutriciones parenterales), una segunda habitación donde se 

encuentran los dispositivos de lavado y donde se viste el personal encargado de preparar las 

fórmulas, y una tercera habitación donde se encuentran las cabinas de flujo laminar 

horizontal. 

La habitación en la que se localizan las cabinas de flujo laminar horizontal es una sala 

blanca de acceso limitado con suelos, techos y paredes de fácil limpieza y mecanismos de 

filtración de  aire adecuados, que se encuentra separada del resto de áreas del Servicio. A 

estas zonas también se les llama “Salas limpias” que se pueden definir como "Una habitación 

con control de partículas contaminantes, construida y usada minimizando la introducción, 

generación y retención de partículas; y donde la temperatura, humedad y presión es 

controlada según necesidades". 

   Imagen 9 –  Área de elaboración de fórmulas estériles. Cabina de flujo laminar horizontal y vertical 
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Las cabinas de flujo laminar horizontal nos permiten obtener una zona estéril para la 

preparación de nutriciones parenterales, mezclas intravenosas y formulaciones estériles sin 

riesgos de contaminación de la muestra debido a presión positiva que existe dentro de la 

misma. Cuando se trabaja con material biológico la elaboración de este tipo de 

formulaciones se lleva a cabo en cabinas de seguridad biológica de clase II-B, de flujo 

laminar vertical, que al igual que las de flujo laminar horizontal nos permite obtener una 

zona estéril sin riesgos de  contaminación. En este caso la presión del interior de la cabina es 

negativa, lo que permite que el operario no se contamine con la muestra. Igualmente 

disponen de dos sistemas que impiden  la contaminación, las barreras de aire y los filtros. 

 

 

Control de Calidad  

  El objetivo del control de calidad es garantizar que las mezclas intravenosas y las 

formulaciones estériles son formuladas, preparadas y etiquetadas adecuadamente. 

Se puede realizar mediante un método fisicoquímico (con medidas del pH de la 

muestra en determinadas fórmulas) o mediante un control bacteriológico desde el servicio de 

Microbiología del hospital. En este último, se lleva a cabo con los colirios autólogos (se hace 

tanto con una pequeña muestra de los colirios recién finalizados, muestra 1, como con una 

pequeña muestra que debe de traer el paciente de su casa para comprobar que se está 

respetando las buenas normas de conservación, muestra 2) y los colirios de Bevacizumab 

Intravítreo. Importante en ambos casos para preservar e intentar mantener la esterilidad de la 

muestra pues el fin último es su administración tópica en el ojo, una zona sensible. 

Para presentar las diferentes muestras, rellenamos su impreso correspondiente señalando 

que tipo de muestra es y qué queremos analizar de ella. Una vez cumplimentado, la guardamos 

con la muestra en el frigorífico del servicio hasta los jueves, donde por norma general se suele 

llevar a Microbiología todas juntas. En unas 24-48 horas se tiene el resultado del mismo. 

 

Dispensación 

Las fórmulas estériles, fórmulas magistrales y preparados oficinales se dispensan en 

envases adecuados a la naturaleza de las mismas y al uso al que estén destinados, 

garantizando la protección del contenido y el mantenimiento de la calidad del mismo durante 

el tiempo de validez establecido por el farmacéutico elaborador. La dispensación se 

acompaña de la información suficiente (etiqueta) con el fin de garantizar la correcta 

identificación, conservación y utilización del producto. Las recetas y órdenes hospitalarias a 

través de las cuales se prescriben dichas formulaciones deben contener los datos básicos de 

identificación del prescriptor, paciente y medicamentos. 
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En el acto de dispensación se le proporciona al paciente no solo la medicación, sino 

también la información oral y escrita necesaria y suficiente para garantizar la correcta 

conservación y utilización del medicamento, así como el uso racional del mismo. 

 

      Principales Fórmulas Realizadas 

- Poliantibiótica con Vancomicina 

- Suspensión de Ác. Ursodesoxicólico 

- Beclometasona suspensión 

- Suspensión de Captoprilo 

- Metadona 

- Colirios autólogos: Esta es la fórmula que genera una mayor carga de trabajo  diaria. 

 

 

 Experiencia Personal 
 

  El servicio de elaboración de fórmulas magistrales ha sido uno de los que más he 

disfrutado. Me sentí realmente útil, ya que pasé parte de mi rotación sóla pues el otro alumno 

ya había terminado las práticas, lo que me permitió involucrarme al máximo en todas las 

tareas diarias. He realizado gran variedad de fórmulas, tanto estériles como no estériles. 

Llevé a la práctica los conocimientos sobre la forma de trabajar en una sala limpia y 

preparación de fórmulas estériles.  

Es una rotación muy activa en la que puedes poner en práctica muchos conocimientos 

adquiridos en las asignaturas de Tecnología Farmacéutica. Me ha encantado la 

responsabilidad que depositan en nosotros, permitiéndonos hacer prácticamente todo lo que 

hace un residente o un farmacéutico en esa área, lo cual agradezco mucho, principalmente a 

las enfermeras Concha y Quinti, pues creo que no hay mejor manera de aprender que 

haciendo, y no solamente viendo. 

 

6. MONITORIZACIÓN Y FARMACOCINÉTICA 

 La farmacocinética clínica es una disciplina de las ciencias de la salud de carácter 

multidisciplinar cuyo principal objetivo es la individualización posológica u optimización de 

los tratamientos farmacológicos con el fin de alcanzar la máxima eficacia terapéutica con la 

mínima incidencia de efectos adversos. Utiliza como herramienta principal la monitorización 

de concentraciones de fármacos, un sistema de control de la terapéutica basado en la relación 

entre la concentración del fármaco en sangre y la concentración a nivel de los distintos 

receptores cuyo uso sólo está justificado en determinadas situaciones. 

  La monitorización de fármacos es un sistema de control de la terapéutica que puede 

definirse como el proceso de utilizar datos de concentraciones de fármacos, junto con criterios 



Memoria de Prácticas Tuteladas                                                                                     Erasmus 2017 

Sara Devezas Pinto                                                                                                                                     30 

farmacocinéticos y farmacodinámicos, con el fin de optimizar los tratamientos farmacológicos 

en pacientes concretos. El objetivo final de la monitorización es encontrar un balance entre la 

máxima eficacia y mínima toxicidad de un fármaco mediante el ajuste o individualización de 

la dosis, guiado u orientado por la determinación analítica de las concentraciones del fármaco 

en el paciente. 

 

Fármacos Susceptibles de Monitorizar: 

La necesidad de monitorizar está claramente justificada en los siguientes casos: 

- Fármacos con dificultad para valorar clínicamente su eficacia o toxicidad 

- Fármacos con estrecho margen terapéutico 

- Fármacos con acusada variabilidad en su comportamiento cinético 

- Fármacos para los que existe una relación dosis-respuesta definida 

  La monitorización carece de sentido para fármacos con amplio margen de seguridad, en 

los que no es necesaria la individualización de la posología. Los medicamentos a monitorizar en 

el Hospital Universitario de Salamanca son los siguientes: 

 

Antibióticos: 

 Aminoglucósidos con dosificación convencional y con ampliación de intervalo: 

Amikacina, Gentamicina 

 Vancomicina 

Antidepresivos tricíclicos: 

 Amitriptilina, Imipramina 

Antiepilépticos: 

 Ácido Valproico, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Lamotrigina 

 

Antineoplásicos: 

 Metotrexato, Digoxina  

Inmunosupressores: 

 Ac. Micofenólico, Ciclosporina, Everolimus, Sirólimus, Tacrólimus 

 

  Pacientes Susceptibles de Monitorizar: 

  La monitorización no sólo permite adaptar las dosis a las características individuales 

de cada paciente sino que también posibilita identificar algunas subpoblaciones especiales 

con respecto al perfil cinético y requerimientos de dosificación. 
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 Pacientes pediátricos y geriátricos. 

 Pacientes sometidos a politerapia. 

 Riesgo de incumplimiento con graves consecuencias clínicas. 

 Respuestas anómalas o inusuales con dosis convencionales. 

 Pacientes con anormal funcionalismo. 

 Sospecha de infradosificación con graves consecuencias. 

 

  Determinados procesos patológicos y fisiológicos como la insuficiencia hepática, renal 

o cardiaca, la obesidad o el embarazo afectan al comportamiento cinético de muchos 

fármacos. Factores como las características del paciente, de su enfermedad y de su 

tratamiento, son datos imprescindibles y contribuyen de manera efectiva a la optimización de 

la terapia. 

 

  Organización y Funcionamiento del Área de Farmacocinética Clínica: 

  La monitorización de concentraciones séricas de fármacos es un proceso que consta de 

dos etapas: 

1. La determinación de las concentraciones séricas e interpretación de las mismas, de  

modo que la fiabilidad de esta estrategia depende de la calidad y fiabilidad de la información 

obtenida y de la adecuada utilización de los criterios farmacocinéticos. 

2. La interpretación de los resultados analíticos constituye la parte más importante de la 

monitorización y requiere el conocimiento de datos clínicos, tiempos precisos de recogida de 

las muestras, tratamientos concomitantes y disponer de un margen terapéutico previamente  

definido, adaptado a la población a la cual pertenece el paciente. 

 

  Actualmente los datos de concentración sérica junto con toda la información clínica y 

de tratamiento del paciente, son generalmente interpretados con ayuda de programas 

informáticos que no sólo facilitan los cálculos farmacocinéticas. 

El área de farmacocinética clínica del Hospital Universitario de Salamanca cuenta con 

un farmacéutico responsable del área, un farmacéutico residente rotante externo y un 

farmacéutico residente de segundo año, además de un alumno en prácticas rotando por esta 

zona. 

 

  Metodología de Trabajo 

  Las muestras deben llegar perfectamente identificadas (nombre del paciente, fecha y 

hora de extracción) y deben ir acompañadas de la hoja de petición, debidamente cumplimentada 

para la correcta interpretación del resultado (apartados relativos al paciente, motivo  de  la  

petición, tiempo de muestreo y datos farmacoterapéuticos). Las peticiones recibidas se etiquetan 
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según un código interno y se registran en el programa informático Openlab. En pacientes con 

terapia intravenosa la extracción debe realizarse por una vía diferente a la de la administración 

del medicamento. 

  Las muestras de plasma se obtienen a partir de muestras de sangre total previa 

centrifugación de las mismas. Éstas, al igual que las muestras de orina, no precisan de 

tratamientos manuales previos al análisis. Los inmunosupresores analizados en sangre total 

necesitan pretratamiento con soluciones solubilizantes (ciclosporina) y precipitantes 

(ciclosporina, tacrólimus, sirólimus) que permitan un análisis eficaz de las muestras. 

 

    Interpretación de Resultados: 

   Para una correcta interpretación del resultado obtenido es imprescindible que la hoja de 

petición lleve cumplimentados los apartados relativos al paciente, motivo de la petición, tiempo 

de muestreo y datos farmacoterapéuticos. En caso contrario, el envío de los resultados puede 

retrasarse considerablemente hasta que el servicio de farmacia obtenga dichos datos. 

  Una vez que se han determinado los niveles se validan (con la ayuda del programa 

inforático OpenLab), se interpretan los resultados, y se elabora el informe farmacocinético 

correspondiente, para lo cual resulta imprescindible un programa de farmacocinética clínica que 

permita calcular los diferentes parámetros cinéticos de cada paciente. La caracterización de 

estos parámetros se realiza ajustando los datos experimentales a las ecuaciones matemáticas 

dependientes del modelo cinético utilizado. En el Hospital Universitario de Salamanca se 

dispone de los programas AEMONIT y PKS. 

 

   Toxicologia Clínica: 

  En el área de farmacocinética clínica se lleva a cabo la determinación de niveles de 

paracetamol, salicilatos y antidepresivos tricíclicos en sangre y de drogas de abuso (cocaína, 

anfetaminas, benzodiacepinas, opiáceos y cannabis) en orina, que contribuyen a determinar el 

grado de intoxicación de los pacientes en aquellas situaciones en las que se solicita. Éste tipo de 

análisis también se realiza para organizaciones como Cáritas o la cárcel de Topas. 

 

  Experiencia Personal: 

  El laboratorio de Farmacocinética Clínica es un área que me ha sorprendido mucho 

para bien. Es un área mucho menos dinámica y activa pero en contraposición, para realizar una 

buena labor en la interpretación de los resultados, es necesario una gran amplitud de 

conocimientos farmacéuticos. Aquí se aplican los conocimientos tanto de biofarmacia y 

farmacocinética como de farmacología y toxicología. Sin duda es un área muy completa en la 

que es necesario saber mucho para poder realizar una buena  labor. A pesar de haber estado 
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solo 4 días en este servicio, mi satisfacción en esta área fue de menos a más. Los residentes 

Marcos y Nerea me han ayudaron bastante y les estoy muy agradecida  por ello.  

  

 

7. LOS MONTALVOS 

  Para asegurar una atención farmacéutica de calidad, en el ámbito geriátrico y socio 

sanitario, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León junto con la Gerencia de Servicios 

Sociales  ha establecido un programa de mejora de la atención farmacéutica, mediante el cual se 

han creado depósitos de medicamentos en las residencias de personas mayores y Centros de 

Atención a personas con discapacidad intelectual (CAMP) . Estos depósitos están vinculados a 

un Servicio de Farmacia del hospital de la Gerencia Regional de Salud y son supervisados y 

controlados por un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones. Así, el Servicio de Farmacia del Hospital  Los Montalvos suministra medicación  a 

tres Centros Sociosanitarios (CCSS):   una Residencia de mayores (San Juán de Sahagún)  y dos  

CAMP: La Salle y Montemario de Bejar (situado éste último a  90 km de Salamanca). El 

objetivo de este programa es: 

 Garantizar el uso racional de los medicamentos en los CCSS 

 Establecer circuitos eficaces y seguros de adquisición, distribución y dispensación de 

medicamentos , así como la implantación de medidas que contribuyan a garantizar su 

correcta administración  

 Garantizar la información y educación sobre el uso de los medicamentos al personal 

sanitario y a los residentes de los CCSS 

 Colaborar en el establecimiento de un sistema de vigilancia y control del uso 

individualizado de los medicamentos , a fin de detectar posibles efectos adversos y 

notificarlos al sistema de farmacovigilancia, así como prevenir, detectar, solucionar 

errores y problemas relacionados con la medicación 

 Fomentar el trabajo con el  equipo multidisciplinar en estos centros  parece ayudar a 

mejorar la calidad asistencial que reciben los residentes, además de suponer una 

reducción del consumo de recursos utilizados. 

La adquisición y dispensación de los medicamentos, así como las demás actividades 

propias de un  Servicio de Farmacia hospitalaria (elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, información de medicamentos, farmacocinética, etc) se realizarán desde 

el Servicio de Farmacia, de forma coordinada con el CCSS. 
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Atención Farmacéutica en los Centros 

El farmacéutico procurará la mejora de todo el proceso de utilización de los 

medicamentos en el Centro. La validación de los tratamientos permite detectar problemas 

relacionados con los medicamentos, que son evitables y muy frecuentes en este grupo de 

población. Se realizan todas aquellas intervenciones necesarias ante los problemas detectados: 

propuestas de substitución o suspensión de tratamientos, de monitorización, ajustes de dosis 

según la función renal del paciente, detección y prevención de errores, duplicidades, 

interacciones y reacciones adversas, etc. 

Con el objetivo de mejorar la calidad en la atención a los residentes del Centro, se 

revisarán todos aquellos tratamientos de pacientes crónicos y polimedicados, con el objetivo de 

detectar aquellos pacientes que sean susceptibles de incorporarse al programa. Se revisarán 

tanto los tratamientos prescritos como otros productos que esté tomando el paciente.  

Después, se implantará la protocolización de tratamientos de patologías en la medida de 

lo possible, y de manera especial en aquellos casos que precisen un control de inicio, 

seguimiento y retirada del tratamiento. Para ello, se utilizará como base la guía de medicina 

familiar y comunitaria de Sacyl, com la adaptación al paciente anciano del abordaje de 

problemas de salud prevalentes en ancianos. 

Además del farmacéutico responsable del depósito, el coordinador de enfermería será el 

responsable en el centro. Entre otras tarefas, comunicará al farmacéutico responsable las 

incidencias que se produzcan, colaborará en la resolución de las mismas, especialmente cuando 

el farmacéutico n esté presente y en la preparación y administración de medicamentos. 

 

   Gestión y Control de Aquisiciones y Consumos 
 

  Los medicamentos consensuados entre el Servicio de Farmacia y los médicos del Centro 

para su uso habitual, se basarán en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) del hospital con los 

nuevos medicamentos necesarios para el funcionamiento de un Centro de estas características y 

constituirán el formulario del Centro mientras no se haya elaborado una Guía Farmacogeriátrica 

común. Para facilitar el funcionamiento y control interno de todas las actividades previstas para 

el suministro y dispensación de medicamentos se utilizará la red informática, conectada al 

programa informático de gestión del Servicio de Farmacia del Hospital, Farmatools®, que 

estará disponible en todos los centros. 

  El farmacéutico es el responsable para validar las propuestas de pedido del CCSS. Los 

pedidos se podrán realizar al Servicio de Farmacia del hospital donde: 

- Se solicitarán de manera preferente aquellos medicamentos incluidos en el formulario del 

Centro 

- Si se utiliza la opción “intercambios” del módulo multicentro del programa Farmatools®, 
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se realizarán pedidos al hospital y se dará entrada de los mismos en el Centro 

- La fecha y frecuencia de solicitud del pedido al hospital será pactada previamente con el 

Centro e informada al personal del mismo y al Servicio de Farmacia del hospital 

- De forma extraordinaria, el Centro podrá solicitar alguna medicación que se considere 

urgente o necesaria para iniciar un nuevo tratamiento o cubrir necesidades hasta que se 

produzca la reposición del stock. Estas peticiones han de ser mínimas y podrán ser 

atendidas por el personal que esté trabajando en el Servicio de Farmacia durante esa jornada 

- Se establecerá un sistema de suministro de medicamentos urgentes cuando el Servicio de 

Farmacia esté cerrado, que será comunicado al personal del Centro. 

 

 

Prescripción y Validación de la Orden Médica 

  Se realizará por parte del médico responsable del residente, en el impreso de orden médica 

(OM) o documento similar para la prescripción del tratamiento del paciente en el centro. La OM 

permite la comunicación de los tratamientos y sus cambios, tanto al farmacéutico como al 

personal de enfermería. El impreso de OM especifico poseerá unos mínimos comunes para 

todos os centros, de manera que se puedan registrar todas las prescripciones del residente, 

fechas de inicio y fin de cada tratamiento, observaciones, etc. 

  El médico adecuará las prescripciones a los medicamentos incluidos en el formulario, 

siempre que sea posible. Ante prescripciones de medicamentos que no estén incluidos en el 

formulario del Centro se aplicará el Programa de Intercambio Terapéutico (PIT) si existiera. En 

caso contrario, el farmacéutico se pondrá en contacto con el médico para proponerle posibles 

alternativas, y si no las hubiera se solicitará el tratamiento si se considera necesario. 

  Siempre que sea posible, el farmacéutico validará la OM previamente a la dispensación. 

La frecuencia de validación de los tratamientos será establecida previamente con el personal del 

Centro, de manera que se mantenga actualizada la historia farmacoterapéutica de los residentes.  

  Se realizará un mantenimiento manual en Farmatools del censo de los residentes en el 

Centro hasta que se disponga de los medios necesarios para la actualización automática. Se 

establecrá un sistema de comunicación con los médicos para informarles de los problemas 

relacionados con los medicamentos, errores de medicación u otros. 
 

 

  Dispensación de medicamentos mediante el sistema de dosis unitarias 

  La dispensación mediante el sistema de dosis unitaria permite que cada residente 

reciba de forma individualizada la medicación que le corresponde, para un tiempo establecido 

de tratamiento. Este sistema implica, antes de la dispensación, el reenvasado de los 

medicamentos en dosis individualizadas correctamente etiquetadas. Para ello es necesario un 

sistema de distribución que permita disponer de la medicación de cada paciente para el 



Memoria de Prácticas Tuteladas                                                                                     Erasmus 2017 

Sara Devezas Pinto                                                                                                                                     36 

tiempo que se establezca mediante carros o bandejas. Siempre que sea posible, se establecerá 

este sistema de distribución en los centros, ya que permite una mayor seguridad y control al 

establecer un seguimiento farmacoterapéutico de los residentes. 

  El  Servicio de Farmacia del Hospital Los Montalvos  funciona de la misma manera 

que el Hospital Clínico y el Hospital Virgen Vega en cuanto a la distribución de 

medicamentos por unidosis, estupefacientes, etc. Como he descrito anteriormente. Sólo 

cuenta con  una farmacéutica, Amparo Sánchez. 

 

  Experiencia Personal 

  Creo que, recientemente, fue la primera alumna a hacer práticas en lo Hospital Los 

Montalvos. A pesar de solo haber estado una semana me ha gustado muchísimo! Mi tutora 

fue Amparo Sánchez, una persona increíble, y me ha recibido muy bien. 

  Los Montalvos es un hospital ubicado  lejos del  centro de Salamanca (12 km)  de 

dimensiones más pequeñas que los otros dos hospitales. Tuve la oportunidad de ver cómo 

funciona el Servicio de Farmacia hospitalaria  de un solo hospital. Además, tuve también la 

oportunidad de conocer, de una forma general, el sistema de suministro de medicación a los 

centros sociosanitários. Tuve, también, tiempo para avanzar la memoria. 

  Así, quiero agradecer a todo el Servicio de Farmacia la oportunidad que me ha 

brindado, especialmente a las personas que más se han implicado en que aprendiera lo más 

posible durante estos dos meses , ha sido una gran experiencia que me ha permitido conocer 

las funciones  de un   farmacéutico de hospital, ya que de otra manera, si no es en las 

prácticas tuteladas, no hubiese podido conocerlas. 

 
 

8. OTRAS ACTIVIDADES 
  Asistencia a las sesiones clínicas del Servicio de Farmacia: 

 Bibliográficas 

 Monográficas 

 

 Impartidas a las 8.30 en el Servicio de Farmacia (normalmente Martes y Viernes). 

 20 de Junio de 2017: Sesión bibliográfica, Lucia y Alvaro 

 23 de Junio de 2017: “Farmacogenética novidades”, Almudena 

 27 de Junio de 2017: “Drogas de Abuso”, Laura 

 30 de Junio de 2017: “Informes CFYT”, Noemi y Alvaro 
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III 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS TUTELADAS. 
ROTACIONES 

 

Servicio de Farmacia. CAUSA 
 

 

 

Rotación de los Alumnos Programa Erasmus.: (01/06/2017 al 31/07/2017) 

 

Alumno/s: 

 

1. Sara Devezas Pinto 
Tutor: Amparo Sánchez Pedroche 

 

 

 1 

1 de Junio de 2017 al 13 de 

Junio de 2017 

 

Rotación A 
Pex/CIM 

14 de Junio de 2017 al 25 de 

Junio de 2017 

 

Rotación B 
Disp. Clinico 

26 de Junio de 2017 al 05 de 

Julio de 2017 

 

Rotación C 
Monit/NPT 

06 de Julio de 2017 al 18 de 

Julio de 2017 

 

Rotación D 
Fórmulas 

 

19 de Julio de 2017 al 31 de 

Julio de 2017 

 

Rotación E 
Montalvos/Gestión 
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IV 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS TUTELADAS 
EN SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIA 

 
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Salamanca 

 

 

Según la Normativa de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia Hospitalaria, y a efectos 

de homologación docente, los alumnos en prácticas recibirán conocimientos sobre: 

 

- Legislación farmacéutica 

- Manejo de fuentes bibliográficas y documentales 

- Composición, aplicación y utilización de medicamentos 

- Criterios de clasificación de medicamentos 

- Adquisición de medicamentos y control de stock 

- Adquisición y dispensación de estupefacientes y psicótropos 

- Preparación y control de fórmulas magistrales 

- Conservación y almacenamiento de productos farmacéuticos 

- Selección de medicamentos 

- Educación sanitaria e información al paciente 

- Incompatibilidades e interacciones 

- Otras actividades 

 

Para el cumplimiento de esta normativa, el programa propuesto por la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Salamanca es el que se resume a continuación, siendo competencia del 

Servicio de Farmacia asignar los tiempos necesarios para desarrollar las diferentes actividades 

durante el periodo de estancia del alumno en prácticas. 

 

I. Selección de medicamentos 

II. Información de medicamentos 

III. Elaboración, manipulación y control de formas farmacéuticas 

III.1. Elaboración y control de formas estériles 

A). Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales estériles  

B). Nutrición parenteral (NP) 

C). Medicamentos citostáticos 

III.2. Elaboración y control de formas no estériles 

III.3. Reenvasado de medicamentos 
IV. Dispensación y distribución de medicamentos 

IV.1. Dispensación a pacientes hospitalizados o bajo control hospitalario 

IV.2. Dispensación a pacientes no hospitalizados 

IV.3. Dispensación según el tipo de medicación 

V. Gestión de un Servicio de Farmacia 

VI. Otras actividades 

VI.1. Farmacocinética clínica 

VI.2. Farmacovigilancia 

VI.3. Ensayos clínicos 

VI.4. Atención farmacéutica 

VI.5. Sesiones clínicas del Servicio y/o del Hospital 
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V 
 

 

Basándose en estas directrices, el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de 

Salamanca ha diseñado un programa para el desarrollo de las Prácticas Tuteladas que consta 

de SEIS rotaciones del alumno por diferentes áreas del Servicio. Para cada una de estas 

rotaciones se han establecido el tiempo y las actividades a realizar. Se resume en la tabla 

siguiente: 

 

 

DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Rotación A 
 

Centro de información de medicamentos (CIM) 

I. Selección de medicamentos 

II. Información de medicamentos 

VI.2. Farmacovigilancia 

 

 

 

8 días 

Área de dispensación a pacientes externos 

IV.2. Dispensación a pacientes no hospitalizados. 

Pacientes externos 

Rotación B Área de dispensación y distribución de medicamentos 

IV.1. Dispensación a pacientes hospitalizados o 

bajo control hospitalario 

IV.2. Dispensación a pacientes no hospitalizados. 

Pacientes ambulantes 

IV.3. Dispensación según el tipo de medicación 

III.1. C) Medicamentos citostáticos 

VI.3. Ensayos clínicos 

 

 

8 días 

 

Rotación C Área de farmacocinética clínica 

VI.1. Farmacocinética clínica 

 

 

8 días Área de nutrición parenteral 

III.1. B) Nutrición parenteral (NP) 

Rotación D Área de elaboración 

III.1. Elaboración y control de formas estériles. A) 

Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales 

estériles.  

III.2. Elaboración y control de formas no estériles 

III.3. Reenvasado de medicamentos 

 

 

9 días 

Rotación E Servicio de Farmacia H. Montalvos 

IV.1. Dispensación a pacientes hospitalizados o 

bajo control hospitalario 

 

 

9 días 

Área de gestión 

V. Gestión de un servicio de farmacia 
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VI 
 

Las actividades a desarrollar en cada una de las áreas mencionadas en esta tabla son las que 

figuran en la Guía de Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia de Hospital, de la 

Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca. Este programa es orientativo, pudiéndose 

modificar según las necesidades del Servicio de Farmacia.  

Las actividades contempladas en los puntos VI.4. (Atención farmacéutica) y VI.5. (Sesiones 

clínicas) se desarrollarán a lo largo de todo el periodo de prácticas tuteladas.  

 

El programa completo se describe a continuación. 
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VII 
 

ROTACIÓN A: 
 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

 

I. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

OBJETIVO 

 

El alumno ha de asumir la importancia de la selección de medicamentos como base necesaria 

para promover el uso racional de los medicamentos y la importancia de la evaluación y el  

seguimiento de dicho proceso. 

 

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

 

A. Concepto de selección de medicamentos 

 

B. Criterios de selección de medicamentos en el hospital 

- Criterios de eficacia 

- Criterios de seguridad 

- Criterios de calidad 

- Criterios de eficiencia 

 

C. Metodología de la selección: objetividad científica y realidad asistencial 

- Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT) 

- Elaboración y mantenimiento de la Guía farmacoterapéutica (GFT) 

 

D. La selección como instrumento para evaluar y mejorar la calidad de la 

farmacoterapia en el hospital 

- Estudios de utilización de medicamentos 

- Protocolos de utilización de medicamentos 

- Vías clínicas 

 

 

II. INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

OBJETIVO 

 

El alumno ha de asumir la importancia de la información de medicamentos como base para la 

correcta selección de medicamentos en el hospital y para promover una terapéutica correcta y 

un uso racional de los medicamentos. 

 

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

 

A. Funciones del Centro de Información del Medicamento 

1. Elaboración de informes técnicos para la CFT 
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VIII 
 

2. Elaboración de la GFT 

3. Elaboración del Boletín Farmacoterapéutico 

- Recomendaciones de la CFT 

- Inclusión y exclusión de medicamentos 

- Efectos adversos, interacciones, incompatibilidades 

4. Resolución de consultas 

5. Elaboración de protocolos de utilización de medicamentos 

6. Información al paciente 

7. Actividades docentes e investigadoras 

 

B. Fuentes de información disponibles y su manejo 

 

C. Criterios de evaluación de la literatura científica 

 

D. Técnicas de búsqueda de la información 

 

 

VI.2. FARMACOVIGILANCIA 
 

A. Concepto de farmacovigilancia 

 

B. Concepto de reacción adversa a medicamentos 

 

C. Fuentes de información de farmacovigilancia en el hospital 

 

D. Métodos de estudios propios del hospital 

- Vigilancia intensiva de pacientes hospitalizados 

 

E. Notificación al sistema español de farmacovigilancia 

- Comunicación por tarjeta amarilla 

 

 

ÁREA DE DISPENSACIÓN A PACIENTES EXTERNOS 
 

 

IV.2. DISPENSACIÓN A PACIENTES NO HOSPITALIZADOS 
 

1. Pacientes externos: concepto, normativa, tipos de pacientes y patologías atendidas 

- Pacientes en tratamiento con medicamentos de uso hospitalario 

- Uso compasivo (CIM) 

- Medicamentos extranjeros (CIM) 

- Pacientes con fibrosis quística (área de dispensación) 

- Pacientes hemofílicos VIH+ 

- Otros 
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IX 
 

ROTACIÓN B: 
 

 

ÁREA DE DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

IV.1. DISPENSACIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS O BAJO 

CONTROL HOSPITALARIO 
 

OBJETIVO 

 

El alumno ha de asumir la dispensación de medicamentos como una responsabilidad básica de 

la labor asistencial del farmacéutico. Deberá comprender la importancia que tiene un sistema 

de distribución de medicamentos en dosis unitarias como base para la realización de las 

actividades clínicas que ha de desarrollar, frente a los métodos tradicionales de dispensación. 

Asimismo, ha de conocer la aportación de la monitorización farmacoterapéutica en la mejora 

de la calidad de los tratamientos farmacológicos. 

 

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

 

1. Dispensación-distribución de medicamentos para reposición de stock pactados en 

Unidades de Enfermería 

- Normativas y procedimientos para la gestión, control y mantenimiento de 

los stock de planta 

- Utilidad e inconvenientes del sistema 

 

2. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU): 

intervención previa del farmacéutico y validación de la orden médica 

- Circuito del SDMDU 

- Requerimientos mínimos para llevar a cabo el SDMDU 

- Soporte informático del sistema 

- Ventajas derivadas del sistema 

- Limitaciones del sistema 

 

3. Botiquines especiales: análisis de su composición cualitativa y cuantitativa y 

conocimiento de las normas de mantenimiento y control 

- Carro de parada cardiorrespiratoria 

- Botiquín de antídotos 

 

 

IV.2. DISPENSACIÓN A PACIENTES NO HOSPITALIZADOS 
 

 

2. Pacientes ambulantes: concepto y tipos 

- Pacientes en hospital de día 
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- Pacientes en diálisis 

- Otros 

 

 

IV.3. DISPENSACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MEDICACIÓN 
 

- Medicamentos de uso hospitalario (pacientes externos) 

- Medicamentos extranjeros (CIM) 

- Medicamentos de investigación clínica (área de dispensación) 

- Uso compasivo (CIM) 

- Fórmulas magistrales y normalizadas. Legislación (área de elaboración) 

- Medicamentos de especial control o uso restringido (área de dispensación) 

- Estupefacientes y psicotropos. Legislación (área de dispensación) 

 

 

III.1. C)- MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS: elaboración y control 
 

 

1. Concepto 

- Medicamentos citostáticos 

- Medicamentos coadyuvantes (tratamiento del dolor y antieméticos) 

- Unidad centralizada de elaboración de citostáticos 

2. Local y utillaje 

- Cabina de flujo laminar vertical 

- Material 

3. Metodología de trabajo 

- Normas de correcta elaboración 

- Manual de procedimientos 

4. Control de calidad 

5. Tratamiento de residuos y actuaciones en caso de contaminación 

6. Actuaciones en caso de extravasación 

 

 

VI.3. ENSAYOS CLÍNICOS 
 

A. Definición y objetivos 

 

B. Normativa 

 

C. Tipos de ensayos clínicos 

 

D. Participación del Servicio de Farmacia 
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XI 
 

ROTACION C 
 

 

ÁREA DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 
 

 

VI.1. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 
 

A. Conceptos generales 

- Objetivos 

- Funciones 

 

B. Organización y funcionamiento del área de farmacocinética clínica 

- Técnicas analíticas y medios materiales 

- Selección de pacientes 

- Medicamentos a monitorizar 

 

C. Toxicología clínica. Características diferenciales 

 

 

ÁREA DE NUTRICIÓN PARENTERAL 
 

 

III.1. B)- NUTRICIÓN PARENTERAL: elaboración y control 
 

 

1. Concepto 

- Indicaciones 

- Valoración nutricional 

- Cálculo de necesidades 

- Componentes de la nutrición 

- Tipos de NP (periférica, estrés, hepática…) 

2. Local y utillaje 

- Cabina de flujo laminar horizontal 

- Material 

3. Metodología de trabajo 

- Normas de correcta elaboración 

- Manual de procedimientos 

4. Control de calidad de la NP 
- Físicos 

- Bacteriológicos 

- Químicos 

5. Protocolos y Comisión Hospitalaria de Nutrición 

6. Seguimiento clínico 
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XII 
 

 

 

ROTACIÓN D: 
 

 

ÁREA DE ELABORACIÓN 
 

 

III. ELABORACIÓN, MANIPULACIÓN Y CONTROL DE FORMAS 
FARMACÉUTICAS 
 

OBJETIVO 

 

El alumno ha de asumir su responsabilidad en la elaboración y control de diversas formas 

farmacéuticas, garantizando que las formulaciones elaboradas sean seguras y eficaces, 

siguiendo normas de correcta elaboración y procedimientos normalizados de trabajo. 

 

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

 

III.1. ELABORACIÓN Y CONTROL DE FORMAS ESTÉRILES 
 

A. Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales estériles 
 

1. Concepto 

2. Normativa legal 

3. Fuentes de información más usuales 

4. Local y utillaje 

- Cabina de flujo laminar horizontal 

- Material 

5. Metodología de trabajo 
- Normas de correcta elaboración 

- Procedimientos normalizados de trabajo 

- Técnicas de esterilización 

6. Control de calidad 

7. Dispensación 

 

 

III.2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE FORMAS NO ESTÉRILES 
 

1. Concepto 

2. Normativa legal 

3. Fuentes de información más usuales 

4. Local y utillaje 

5. Metodología de trabajo 

- Normas de correcta elaboración 

- Procedimientos normalizados de trabajo 
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XIII 
 

6. Control de calidad 

7. Dispensación 

 

 

III.3. REENVASADO DE MEDICAMENTOS 
 

1. Concepto 

2. Metodología de trabajo 
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XIV 
 

 

 

ROTACIÓN E : 
 

 

SERVICIO DE FARMACIA H. MONTALVOS  
 

 

IV.1. DISPENSACIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS O BAJO 

CONTROL HOSPITALARIO 
 

OBJETIVO 

 

El alumno ha de asumir la dispensación de medicamentos como una responsabilidad básica de 

la labor asistencial del farmacéutico. Deberá comprender la importancia que tiene un sistema 

de distribución de medicamentos en dosis unitarias como base para la realización de las 

actividades clínicas que ha de desarrollar, frente a los métodos tradicionales de dispensación. 

Asimismo, ha de conocer la aportación de la monitorización farmacoterapéutica en la mejora 

de la calidad de los tratamientos farmacológicos. 

 

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

 

1. Dispensación-distribución de medicamentos para reposición de stock pactados en 

Unidades de Enfermería. Residencias Sociosanitarias. 

- Normativas y procedimientos para la gestión, control y mantenimiento de 

los stock de planta 

- Utilidad e inconvenientes del sistema 

 

2. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU): 

intervención previa del farmacéutico y validación de la orden médica 

- Circuito del SDMDU 

- Requerimientos mínimos para llevar a cabo el SDMDU 

- Soporte informático del sistema 

- Ventajas derivadas del sistema 

- Limitaciones del sistema 

 

3. Botiquines especiales: análisis de su composición cualitativa y cuantitativa y 

conocimiento de las normas de mantenimiento y control 

- Carro de parada cardiorrespiratoria 

- Botiquín de antídotos 
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XV 
 

ÁREA DE GESTIÓN 
 

 

V. GESTIÓN ECONÓMICA DE UN SERVICIO DE FARMACIA 
 

OBJETIVO 

 

El alumno ha de conocer de manera general el área hospitalaria donde va a desarrollar sus 

actividades de aprendizaje. 

Asimismo, deberá asumir la importancia de una correcta gestión de adquisiciones y 

consumos, y del control de la recepción, almacenamiento y conservación de los 

medicamentos con relación a su utilización terapéutica, así como sus implicaciones legales. 

 

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

 

A. Integración del Servicio de Farmacia en la gestión económica del Hospital 

1. Concepto de Hospital 

2. Gestión económica de un hospital 

- Tipos de pacientes 

- Actividad del hospital 

- Recursos humanos y materiales disponibles 

 

B. Gestión de adquisiciones y consumos 

1. Adquisición de medicamento 

- Establecimiento de criterios para la adecuada gestión de compras 

2. Recepción de medicamentos 

3. Almacenamiento de medicamentos 

- Conservación especial (cadena de frío, etc.) 

- Revisión de caducidad 

- Coste de la caducidad 

4. Gestión de stock 

- Ajuste adquisiciones/consumos 

- Rotura de stock 

- Rotación de stock 

- Desviación de existencias 

5. Gestión de consumos 

- Método de análisis ABC 

- Información sobre consumos 

 

C. Memoria del Servicio de Farmacia 

 

 


