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RESUMO  

 

O presente relatório tem como propósito relatar as experiências vividas no estágio 

curricular, na Farmácia Monteiro, em Esposende, durante período de 1 de maio a 31 de 

julho, no âmbito do Mestrado Integrado em Ciência Farmacêuticas. 

A farmácia não se define unicamente pelo atendimento, todas as atividades 

realizadas para que o ato farmacêutico seja o mais bem-sucedido possível, são igualmente 

relevantes.  

Na Farmácia Monteiro, ao longo dos três meses de estágio, desempenhei várias 

tarefas, descritas na primeira parte do relatório, desde efetuar encomendas e a sua 

receção, controlo das validades do stock, medição dos parâmetros bioquímicos, 

conferência de receituário, atendimentos ao público, entre outras. 

Para além de todas estas tarefas, tive ainda a oportunidade de desenvolver dois 

temas de valor cientifico e prático, relatados na segunda parte do relatório. Os temas 

desenvolvidos incluíam uma sensibilização dos utentes da farmácia sobre as Doenças 

Digestivas e duas intervenções sobre os cuidados a ter com o sol, a crianças dos 3 aos 12 

anos do concelho de Esposende, onde se encontra a Farmácia Monteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

VI  
 

Índice 

Declaração de Integridade ............................................................................................ II 

Agradecimentos ........................................................................................................... IV 

Resumo ........................................................................................................................ V 

Lista de Anexos ........................................................................................................... IX 

Índice de tabelas .......................................................................................................... IX 

Lista de Abreviaturas .................................................................................................... X 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 1 

Parte I – Atividades desenvolvidas durante o Estágio ............................................. 2 

1. Farmácia Monteiro ................................................................................................. 2 

1.1. Cronograma de atividades .............................................................................. 2 

1.2. Recursos Humanos e horário de funcionamento ............................................ 2 

1.3. Infraestrutura .................................................................................................. 3 

1.3.1. Caracterização do espaço externo .......................................................... 3 

1.3.2. Caracterização do espaço interno ........................................................... 3 

1.4. Caracterização dos utentes ............................................................................ 5 

2. Gestão da Farmácia Monteiro ................................................................................ 5 

2.1. Sistema Informático ........................................................................................ 5 

2.2. Gestão de stocks ............................................................................................ 5 

2.3. Aquisição de medicamentos e produtos de saúde .......................................... 6 

2.4. Realização de encomendas ............................................................................ 7 

2.5. Receção e conferência de encomendas ......................................................... 7 

2.6. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos .............................................. 8 

2.7. Armazenamento ............................................................................................. 9 

2.8. Devoluções ..................................................................................................... 9 

2.9. Controlo dos prazos de validade ................................................................... 10 

3. Dispensa de medicamentos ................................................................................. 10 

3.1. Prescrição de Medicamentos sujeitos a receita médica ................................ 10 

3.1.1. Receita com prescrição Manual ............................................................. 11 

3.1.2. Receita médica com prescrição Eletrónica materializada ...................... 11 

3.1.3. Receita médica com prescrição Eletrónica desmaterializada ................. 11 

3.2. Validação da prescrição médica e dispensa do medicamento ...................... 12 

3.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes ............................................ 13 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

VII  
 

3.4. Regimes de comparticipação ........................................................................ 14 

3.5. Conferência de receituário e faturação ......................................................... 14 

3.6. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ............................................. 16 

3.6.1. Medicamentos de venda exclusiva em farmácia .................................... 16 

3.7. Dispensa de outros produtos ........................................................................ 16 

3.7.1. Medicamentos e produtos veterinários .................................................. 16 

3.7.2. Medicamentos manipulados .................................................................. 17 

3.7.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal ........................................... 17 

3.7.4. Produtos de Puericultura ....................................................................... 17 

3.7.5. Dispositivos médicos ............................................................................. 18 

3.7.6. Suplementos alimentares e produtos fitoterapêuticos ............................ 18 

4. Prestação de serviços.......................................................................................... 19 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos............................... 19 

4.2. Consultas de nutrição e exames auditivos .................................................... 19 

4.3. VALORMED ................................................................................................. 19 

5. Formações ........................................................................................................... 20 

Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio .............................................. 21 

6. Doenças digestivas – Um alerta .......................................................................... 21 

6.1. Introdução e Objetivos .................................................................................. 21 

6.2. Doença refluxo gastroesofágico.................................................................... 22 

6.2.1. Fatores de Risco ................................................................................... 22 

6.2.2. Sinais/sintomas esofágicos .................................................................... 22 

6.2.3. Sinais e sintomas Extra-esofágicos ....................................................... 22 

6.2.4. Alterações no estilo de vida ................................................................... 23 

6.2.5. Farmacologia ......................................................................................... 23 

6.3. Obstipação ................................................................................................... 23 

6.3.1. Fatores de risco ..................................................................................... 24 

6.3.2. Sinais/sintomas ..................................................................................... 24 

6.3.3. Alterações no estilo de vida ................................................................... 24 

6.3.4. Tratamento Farmacológico .................................................................... 25 

6.4. Síndrome do intestino irritável ...................................................................... 25 

6.4.1. Fatores de Risco ................................................................................... 26 

6.4.2. Sinais e sintomas .................................................................................. 26 

6.4.3. Sintomas de alarme ............................................................................... 26 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

VIII  
 

6.4.4. Alterações no estilo de vida ................................................................... 26 

6.4.5. Tratamento farmacológico ..................................................................... 26 

6.5. Doenças digestivas – Alerta ......................................................................... 27 

7. Proteção solar: intervenção junto das crianças .................................................... 28 

7.1. Introdução e Objetivos .................................................................................. 28 

7.2. Radiação solar .............................................................................................. 29 

7.3. Efeitos de uma incorreta exposição solar ..................................................... 29 

7.3.1. Alergias solares ..................................................................................... 29 

7.3.1.1. Erupção polimórfica à luz....................................................................... 30 

7.3.1.2. Urticária solar ........................................................................................ 30 

7.3.1.3. Fotossensibilidade química .................................................................... 30 

7.3.2. Melanoma .............................................................................................. 31 

7.3.3. Cancro Não melanoma .......................................................................... 32 

7.4. Benefícios da exposição celular .................................................................... 32 

7.5. Fotoproteção ................................................................................................ 33 

7.5.1. Protetores solares ................................................................................. 33 

7.5.2. Fotoproteção oral .................................................................................. 34 

7.6. Outros tipos de proteção à exposição solar .................................................. 34 

7.7. Proteção solar: intervenção junto das crianças ............................................. 35 

CONCLUSÃO ............................................................................................................. 37 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 38 

ANEXOS ..................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

IX  
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1 - Espaço exterior da Farmácia Monteiro 

Anexo 2- Zona de atendimento ao público 

Anexo 3 - Zona de atendimento privado 

Anexo 4- Zona de armazenamento com gavetas 

Anexo 5 - Zona com armários para armazenamento 

Anexo 6 - Back office 

Anexo 7 - Fatura de uma encomenda à OCP Portugal® 

Anexo 8 - Triplicado de nota de devolução 

Anexo 9 - Lista de controlo de prazos de validade 

Anexo 10 - Receita médica com prescrição manual 

Anexo 11 - Receita médica com prescrição eletrónica materializada 

Anexo 12 - Guia de tratamento de uma Receita com Prescrição eletrónica desmaterializada 

Anexo 13 - Contentores do VALORMED entregues aos utentes 

Anexo 14 - Poster informativo exibido no Dia Mundial das Doenças Digestivas 

Anexo 15 - Panfleto distribuido no Dia Mundial das Doenças Digestivas 

Anexo 16 - Apresentação sobre Proteção Solar junto das crianças 

Anexo 17 - Atividades sobre proteção solar 

Anexo 18 - Prémios do Concurso realizado na intervenção sobre proteção solar junto das 

crianças 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Cronograma de atividades realizadas .......................................................... 2 

Tabela 2- Formações frequentadas durante o estágio ................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849324
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849325
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849326
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849327
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849328
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849329
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849330
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849331
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849332
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849334
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849335
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849336
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849337
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849338
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849339
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849340
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849341
file:///C:/Users/user/Desktop/relatoriiiiiiiooooo.docx%23_Toc492849341


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

X  
 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

ACeS - Agrupamento de Centros de Saúde 

ANF - Associação Nacional de Farmácias  

ARH2 - Antagonistas dos Recetores H2 da Histamina 

BPF - Boas Práticas Farmacêuticas 

CBC - Carcinomas Basocelulares 

CCE - Carcinomas de Células Escamosas 

CPNM - Cancro da Pele Não Melanoma 

DCI - Denominação Comum Internacional 

DM - Dispositivos Médicos 

DRGE - Doença do Refluxo Gastroesofágico 

DT- Diretor Técnico  

EPL - Erupção Polimórfica à Luz 

FEFO - First Expire, First Out 

FM - Farmácia Monteiro 

FPS - Fator de Proteção Solar 

GLINTT - Global Intelligent 

IBP - Inibidores da Bomba de Protões 

IMC - Índice de Massa Corporal 

IVA -  Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MNSRM - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica Tecnologies 

MSRM - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM-EF - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia 

MSRM-EF - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

XI  
 

PIC - Preço Inscrito na Cartonagem 

PVF -  Preço de Venda à Farmácia 

RSP - Receita Eletrónica Sem Papel 

SII - Síndrome do Intestino Irritável 

SII-D - Síndrome do Intestino Irritável com Diarreia 

SSI-O - Síndrome do Intestino Irritável com Obstipação 

SNS - Sistema Nacional de Saúde 

UV - Radiação Ultravioleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

1  
 

INTRODUÇÃO 

 

O Farmacêutico é o especialista do medicamento, é um profissional em quem os 

utentes confiam e que, graças ao seu conhecimento técnico do medicamento e 

aconselhamento de excelência que presta, tornou-se imprescindível na comunidade. O seu 

conhecimento cientifico adequado e continuamente atualizado permite a promoção da 

saúde da sociedade, o seu bem-estar físico e psicológico, garantindo sempre um 

tratamento que prima pela qualidade, eficácia e segurança. 

O estágio curricular representa um desafio para qualquer estudante, uma vez que 

coloca à prova todos os conhecimentos adquiridos durante todo o curso. É o primeiro 

contacto do estudante com a realidade profissional, sendo de extrema importância para a 

sua construção como profissional competente, autónomo e responsável. 

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Monteiro, começou dia 2 de maio e 

terminou a 31 de julho de 2017. Este relatório descreve, para além do funcionamento e 

dinâmica da farmácia, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio (Tabela 1), que 

contribuíram bastante para a minha aprendizagem. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. FARMÁCIA MONTEIRO  

1.1. Cronograma de atividades  

Tabela 1 - Cronograma de atividades realizadas 

Atividades Maio Junho  Julho 

Receção e Armazenamento de Encomendas X X X 

Medição da Pressão Arterial e Determinação de 

Parâmetros Bioquímicos 

 X X 

Organização e Conferência de Receituário X X X 

Controlo de Validades X X X 

Atendimento ao Público X X X 

Formações X X X 

 

1.2. Recursos Humanos e horário de funcionamento  

 A Farmácia Monteiro (FM) é provida de uma equipa dinâmica e competente, o que 

permite prestar um serviço com segurança e de qualidade. A equipa é constituída pelo 

diretor técnico (DT) (Dr. António Brás Marques), pelo farmacêutico adjunto (Dr. Pedro Brás 

Marques), pelo farmacêutico (Dr. Fernando Costa), pelos técnicos de Farmácia (Sr. José 

Machado, Sr. Óscar Santos, Sr.ª Maria Antónia Laranjeira e a Sr.ª Isabel Flores) e ainda 

por uma auxiliar de limpeza. A FM encontra-se em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

171/2012, de 1 de agosto, que indica que as farmácias devem ser constituídas por quadros 

farmacêuticos, onde devem dispor, pelo menos, de um diretor técnico e de outro 

farmacêutico, e por quadros não farmacêuticos, constituído por técnicos de farmácia ou 

pessoal habilitado [1]. 

 O horário de funcionamento, que se encontra de acordo com a norma da Portaria 

nº 277/2012, de 12 de setembro, difere consoante a semana, durante duas semanas por 

mês (intercaladas com a outra Farmácia existente em Esposende) a FM dispõe de serviço 

permanente, estando aberta ao público 24h por dia. Nas restantes semanas, em que se 

encontra de serviço normal, de segunda a sexta, o horário de funcionamento é das 9h às 

19:30h (com pausa da hora de almoço das 13h às 14:30h), ao sábado das 9h às 13h e ao 

domingo encontra-se encerrada [2]. 
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1.3. Infraestrutura 

 A farmácia Monteiro encontra-se localizada mesmo no centro de Esposende na Rua 

1ª de Dezembro nº64, no distrito de Braga. 

 As instalações da FM estão de acordo com os requisitos descritos nas Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) para a farmácia Comunitária, de modo a garantir que o 

serviço que presta é da máxima qualidade e rigor técnico-científico, tal como a sua prática 

exige [3]. 

1.3.1. Caracterização do espaço externo 

 A parte exterior da FM encontra-se devidamente identificada com a cruz verde 

luminosa, com uma placa à entrada onde consta o nome da Farmácia e do DT e, ainda, 

tem disponível o horário de funcionamento na entrada (Anexo 1). A FM está equipada com 

uma rampa metálica, numa das entradas da farmácia, garantindo o fácil acesso a todos os 

utentes, incluindo aqueles que possuem dificuldades motoras. No exterior da farmácia 

existem montras de vidro, que são alteradas consoante as promoções e campanhas em 

vigor ou a necessidade de divulgação de um determinado produto/serviço. O facto de 

possuir mais do que uma montra é uma vantagem que a farmácia possui, uma vez que 

permite dar mais visibilidade e trabalhar mais do que uma marca ao mesmo tempo.  

1.3.2. Caracterização do espaço interno 

A Farmácia Monteiro dispõe das seguintes zonas: 

Zona de atendimento ao público:  é uma zona bastante ampla e com boa 

iluminação. Nesta zona existem 5 balcões de atendimento, separados entre si por lineares, 

o que permite um atendimento individualizado e cria a sensação de segurança para o 

doente. Cada balcão de atendimento está equipado com um computador, aparelho de 

leitura ótica e uma impressora de recibos/faturas. Existe um terminal multibanco e duas 

caixas registadoras, localizadas de maneira a permitir o fácil acesso às mesmas, por parte 

de quem está a atender. Nos lineares, que estão entre cada balcão de atendimento, estão 

expostos, como estratégia de marketing, pomadas, géis, descongestionantes nasais, 

óculos graduados e aqueles produtos que os utentes normalmente adquirem, numa dita 

compra por impulso. Atrás dos balcões existe um linear com os Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM) e ao longo da farmácia existem diferentes lineares, 

devidamente identificados (Anexo 2).  Os lineares, que se encontram ao longo de toda a 

farmácia, estão divididos em: cuidados capilares, dermocosmética, onde os produtos 

estão ordenados por marca e gama, suplementos alimentares, perfumes e cuidados de 

higiene oral. A farmácia tem ainda a zona de puericultura que é um espaço dedicado às 
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crianças, onde estão presentes os produtos para as crianças e onde estas podem pintar e 

fazer outras atividades, enquanto os pais esperam para ser atendidos. Numa área mais 

reservada, está disponível a balança eletrónica para a determinação do peso, altura e 

índice de massa corporal (IMC). 

Zona de atendimento privado: é um gabinete para atendimento personalizado, 

usado para as consultas de nutrição, para rastreios (como rastreios capilares e consultas 

de audição), medição de pressão arterial e medição dos parâmetros bioquímicos 

(colesterol, triglicerídeos e glicémia) (Anexo 3). Recorre-se também a este gabinete quando 

se trata de uma questão sensível para o doente e este necessita de privacidade para poder 

falar com o farmacêutico.  

Zona de armazenamento:  na zona de armazenamento os medicamentos estão 

colocados em gavetas deslizantes, dispostos de forma pensada para facilitar o 

atendimento. Os comprimidos/cápsulas estão divididos em medicamentos de marca 

comercial e medicamentos genéricos, ambos dispostos por ordem alfabética. Os restantes, 

estão separados consoante a sua forma farmacêutica ou o seu uso (uso vaginal, pílulas, 

supositórios, xaropes, pós e granulados, produtos de higiene íntima, ampolas, colírios, 

soluções orais) (Anexo 4). Para os medicamentos que não cabem nestas gavetas existem 

armários para o seu armazenamento (Anexo 5). Há ainda um armário específico para os 

medicamentos de uso veterinário e um frigorífico com termo-higrómetro, onde estão os 

produtos cuja temperatura tem de estar controlada (entre dois e oito graus Celsius). Os 

medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos estão arrumados de acordo 

com a regra First Expire, First Out (FEFO), onde os que possuem menor prazo de validade 

encontram-se mais à frente, para que sejam vendidos primeiro. 

 Back Office: é onde se procede a toda a logística inerente ao envio e receção de 

encomendas, à sua conferência, assim como à marcação do preço nos vários produtos. 

Nesta zona é feita a conferência do receituário e outras atividades ligadas à gestão da 

farmácia. Está equipada com um computador, que se utiliza para a receção de 

encomendas e para o acesso às câmaras de videovigilância, com uma impressora e com 

telefones. Também é nesta zona onde se faz a reconstituição das fórmulas orais líquidas 

(Anexo 6).  

 Escritório do diretor técnico: Zona reservada para os assuntos burocráticos de 

gestão, pagamentos, entre outros. 

 Instalações Sanitárias; 
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1.4. Caracterização dos utentes 

 A localização privilegiada da Farmácia Monteiro no centro da cidade, junto a 

diversos centros comerciais e à igreja matriz de Esposende, permite que a farmácia tenha 

uma grande afluência de utentes. Devido à antiguidade da farmácia e ao ambiente familiar 

que a caracteriza, a FM possuí um grande número de clientes fidelizados, alguns com ficha 

de cliente. A maioria dos utentes da FM são idosos polimedicados crónicos, pelo que a 

ligação de confiança entre o utente e a equipa da farmácia permite uma melhor 

comunicação e uma maior valorização do aconselhamento do farmacêutico, por parte do 

utente. Uma vez que Esposende é um local turístico, recebe na altura do Verão, bastantes 

pessoas de diferentes nacionalidades, diversificando um pouco o atendimento e as vendas, 

uma vez que estes optam sobretudo por produtos de venda livre e produtos de 

dermocosmética. Pessoalmente, o facto de ter estagiado nesta época do ano foi, para 

mim, uma mais-valia, uma vez que afluxo à farmácia é mais variado e maior. 

 

2. GESTÃO DA FARMÁCIA MONTEIRO 

2.1. Sistema Informático 

 É necessário um sistema informático de gestão e informação, para que haja uma 

correta gestão diária dos medicamentos e para que se consiga ter uma visão integrada e 

constantemente atualizada de todos os processos, desde a receção da encomenda até ao 

ato de dispensa do medicamento. O software utilizado na Farmácia Monteiro é o 

Sifarma2000®. Este é um sistema da Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

desenvolvido pela GLINTT® (Global Intelligent Tecnologies) [4]. O Sifarma2000® é uma 

ferramenta que permite fazer um acompanhamento do utente e disponibiliza informação 

técnico-científica sobre o medicamento, nomeadamente sobre a sua composição 

quantitativa /qualitativa, interações terapêuticas, posologia, reações adversas e 

contraindicações. Faz também parte das suas funcionalidades a gestão e administração 

da farmácia, desde a aprovação e receção de encomendas, gestão de stocks, controlo de 

prazos de validade, à regularização de devoluções.  

2.2. Gestão de stocks 

 Numa farmácia, o stock é o conjunto de todos os produtos que nela existem num 

determinado período de tempo, passíveis de serem comercializados.  
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 É necessário, para que seja garantida estabilidade financeira da farmácia, uma boa 

gestão dos stocks. É essencial manter um equilíbrio entre a existência de um stock 

necessário para evitar a rutura, e consequente indisponibilidade de um determinado 

produto, e a acumulação de um stock excessivo que acaba por corresponder a um 

investimento parado. 

 A gestão de stocks funciona através da criação de stocks mínimos e máximos de 

todos os produtos, tendo em conta a rotatividade do produto. Estes valores podem ser 

alterados consoante a necessidade dos clientes ou da farmácia ou mesmo devido à 

sazonalidade.  Os sistemas informáticos são um ótimo auxílio no controlo e gestão de 

stocks. Quando se dá a saída dos produtos, o sistema vai gerar automaticamente uma 

encomenda diária. Posteriormente, a encomenda pode ou não ser aprovada pelo 

profissional responsável, após este fazer uma avaliação da necessidade dos produtos e do 

fornecedor que reúne a oferta mais vantajosa para os produtos. Uma vez que os dados 

introduzidos nos sistemas informáticos são inseridos pelos profissionais, ocorrem, por 

vezes, erros, não correspondendo o stock informático ao stock real. 

2.3. Aquisição de medicamentos e produtos de saúde 

 A aquisição de produtos para a farmácia deve ser realizada por um profissional 

competente e experiente, que conheça o perfil de utentes da farmácia, os custos de 

armazenamento, a quantidade de investimento inicial, a variação de vendas dos produtos 

e a rapidez de escoamento dos produtos. A escolha dos fornecedores é feita de acordo 

com o serviço que prestam, o tempo de entrega das encomendas, a diversidade de 

produtos que possuem, o preço por eles praticado, as bonificações e descontos que 

concedem às farmácias e ainda a facilidade da devolução de produto. 

 Os produtos podem ser adquiridos através de armazenistas de distribuição 

grossista ou diretamente aos laboratórios. Grande parte das farmácias adquirem os 

produtos através dos distribuidores grossistas que, por sua vez, adquirem os produtos ao 

distribuidor primário e posteriormente fazem de intermediário para a farmácia, armazenado 

e transportado os produtos. Apesar de os lucros obtidos através dos armazenistas de 

distribuição grossista serem inferiores aos dos obtidos na aquisição direta ao laboratório, 

estes não exigem quantidades mínimas de aquisição, permitindo uma maior margem de 

manobra. Os principais fornecedores da Farmácia Monteiro são a OCP Portugal® e a 

Alliance Healthcare® 

 As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios são normalmente mais 

vantajosas, devido às condições comerciais e ao facto de estas não possuírem a margem 

do distribuidor grossista, o que permite obter uma maior margem de lucro à farmácia. 
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Normalmente estas são encomendas de elevado número em que os produtos possuem 

elevados prazos de validade. A Teva® e a Generis® fazem parte dos laboratórios a que a 

Farmácia Monteiro recorre com mais frequência.  

2.4. Realização de encomendas  

 As encomendas podem ser encomendas diárias, via instantânea, ou manual. A 

encomenda diária é gerada diariamente, pelo sistema informático, quando os 

medicamentos atingem os stock mínimo definido pela farmácia. Quando é atingido o stock 

mínimo, o Sifarma2000® elabora uma proposta de encomenda, de forma ao produto atingir 

o stock máximo. O farmacêutico analisa a encomenda, e tendo em conta os interesses da 

farmácia, este pode retirar ou acrescentar algum produto e, por fim, enviar a encomenda 

para o distribuidor grossista. 

 Quando há a necessidade de fazer uma encomenda pontual, por exemplo quando 

o cliente necessita de um produto que não esteja disponível na farmácia, são utilizadas as 

encomendas instantâneas. Estas podem ser realizadas diretamente pelo Sifarma2000® 

ou pelo gadget da OCP Portugal®, em ambos pode-se verificar a disponibilidade do 

produto, o preço de venda à farmácia (PVF) e a data e hora de entrega do mesmo.  A via 

telefónica também pode ser utilizada como uma alternativa para contactar os diferentes 

fornecedores. Estão incluídas nas encomendas instantâneas o projeto via verde, que é 

uma via excecional de aquisição dos medicamentos por ele abrangidos (Lovenox®, 

Atrovent®, Spiriva®, Forxiga®, etc), que é ativada quando a Farmácia não tem stock do 

medicamento pretendido, mediante a presença de receita médica válida [5]. 

 As encomendas manuais são feitas diretamente ao fornecedor, pelo profissional 

responsável, que após a análise das compras e vendas da farmácia, elabora a encomenda. 

Nestas encomendas, uma vez que não é gerado de forma automática nenhum registo no 

sistema, é necessário criar uma encomenda manual, em “Gestão de Encomendas” e 

depois proceder-se à sua receção. 

2.5. Receção e conferência de encomendas 

 A receção de encomendas é uma etapa extremamente importante para a gestão da 

farmácia, uma vez que uma correta receção dos produtos vai evitar falhas de stock, 

etiquetagem e marcação de preços. 

 As encomendas chegam à farmácia seladas, em contentores próprios que possuem 

a identificação do fornecedor e da farmácia e vêm acompanhadas da respetiva fatura com 

duplicado ou guia de remessa (esta não permite rececionar os produtos, tendo de se 

aguardar pela chegada da fatura).  Os produtos que necessitam de refrigeração chegam 
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em contentores térmicos, sendo facilmente identificados, facilitando a sua rápida receção 

e o seu rápido armazenamento. 

 Nas faturas, encontra-se a seguinte informação: identificação do fornecedor e da 

farmácia, número da fatura, data, identificação dos produtos através do Código Nacional 

Português (CNP), designação do produto (nome comercial ou Denominação Comum 

Internacional (DCI)), a quantidade pedida e a quantidade enviada, Preço de Venda ao 

Público (PVP), desconto (quando aplicável), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 

PVF, o valor total da encomenda e número total de produtos enviados (Anexo 7).   

 A receção de encomendas é efetuada na plataforma “Receção de encomendas” do 

Sifarma2000®. Inicialmente, depois de identificada e selecionada a encomenda pretendida, 

procede-se à identificação da fatura pelo número que identifica a encomenda e o valor 

faturado. Posteriormente procede-se à leitura ótica de todos os produtos, tendo em atenção 

o estado da embalagem, prazo de validade, sendo que quando a validade é menor do que 

a que está no sistema é necessário retificar (quando o produto tem o stock a zero ou 

negativo também é necessário inserir o prazo de validade), e o PVP. Após a leitura dos 

produtos deve verificar-se se o número de produtos lidos opticamente corresponde ao 

número que vem efetivamente faturado, e o PVF, que deve corresponder exatamente ao 

colocado na fatura e se necessário pode efetuar-se correção no sistema. O preço dos 

produtos de venda livre, os produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), é 

estabelecido com base na margem imposta pela farmácia que varia consoante o IVA. Por 

fim, deve assegurar-se que o valor faturado coincide com aquele que é apresentado no 

sistema. No final, é aprovada a receção da encomenda, os stocks dos produtos são 

atualizados e gera-se automaticamente uma lista dos produtos em falta. Para cada um dos 

produtos em falta é possível retira-lo da encomenda ou transferi-lo para outro fornecedor. 

Posteriormente, o sistema inicia a impressão das etiquetas dos produtos sem PIC, e 

procede-se à etiquetagem dos mesmos. 

 A receção, a conferência de encomendas e o seu armazenamento, foram as 

primeiras tarefas que me foram atribuídas no início do estágio. É uma tarefa bastante 

importante uma vez que permite perceber o tipo de medicamentos que existe na 

farmácia e permite adquirir mais experiência, principalmente a nível dos nomes 

comerciais e a substância ativa correspondente. 

2.6. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 Na receção dos psicotrópicos e estupefacientes, a farmácia recebe uma requisição 

de estupefacientes (o documento original e o duplicado). O documento em questão deve 

ser carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico, ficando o documento original na 
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posse da farmácia e o duplicado a cargo do fornecedor. As requisições deverão ser 

guardadas durante um período de três anos [6]. 

2.7. Armazenamento  

 Após a receção da encomenda procede-se ao armazenamento dos produtos. Esta 

é uma etapa bastante importante para garantir-se a conservação das propriedades dos 

medicamentos, agilizar o atendimento no balcão e diminuir as perdas de produtos pela 

expiração dos prazos de validade. As condições de iluminação, temperatura, humidade e 

ventilação das áreas de armazenamento têm de estar de acordo com as exigências 

específicas para cada produto, e devem ser controladas e registadas de forma periódica, 

segundo as BPF [3]. Na farmácia Monteiro o armazenamento segue os princípios First In, 

First Out (FIFO) e First Expired, First Out (FEFO), colocando os produtos com menor prazo 

de validade à frente dos restantes para que sejam vendidos primeiro. 

 Os produtos termolábeis são os primeiros a ser armazenados no frigorífico, a uma 

temperatura entre os 2 e os 8°C. Os restantes produtos são armazenados atendendo 

condições de luminosidade, temperatura (entre 15°C e 25°C) e humidade (<60%).  

2.8. Devoluções 

 O processo de devolução de um produto aos fornecedores, apesar de não ser uma 

prática habitual, pode ocorrer quando são detetadas inconformidades, como por exemplo 

produtos faturados que não foram pedidos, produtos faturados, mas não enviados, 

embalagens danificadas ou produtos com prazo de validade curto. A desistência de um 

pedido por parte do utente, ou o envio de circulares por parte do Infarmed ou de 

laboratórios, para que produtos ou lotes de produtos sejam retirados do mercado são 

outros dos motivos que podem levar a devoluções. O processo de devolução é realizado 

através do Sifarma2000®, sendo necessária a identificação do distribuidor, a identificação 

da fatura de origem, seguido da leitura ótica dos produtos a devolver e da sua quantidade 

e, por fim, o motivo da devolução. Posteriormente, o sistema informático emite três vias de 

notas de devolução, e estas são comunicadas automaticamente às finanças. As notas de 

devolução são assinadas e carimbadas pelo farmacêutico, sendo a original arquivada na 

farmácia, depois do motorista do fornecedor assinar, e as restantes duas vias enviadas 

para o fornecedor (Anexo 8). A devolução pode ser aceite ou não, sendo a sua 

regularização também realizada no Sifarma2000®. Caso seja aceite a devolução, a 

regularização poder ser feita na forma de nota de crédito ou troca de produto. No caso de 

o fornecedor não aceitar a devolução, o produto é reenviado para a farmácia com a devida 

justificação. 
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2.9. Controlo dos prazos de validade 

 O controlo dos prazos de validade é essencial para assegurar a qualidade e 

segurança dos produtos dispensados pela farmácia.  Este controlo passa, primeiramente, 

pela verificação das validades dos produtos e pelo seu registo aquando a receção das 

encomendas. Mensalmente, a Farmácia Monteiro, emite uma lista dos produtos cuja a 

validade expira num prazo de 2 a 3 meses (Anexo 9).  Através da listagem é feito um 

controlo das validades dos produtos referidos, e se se confirmar o prazo de validade, estes 

são separados e posteriormente devolvidos ao fornecedor. No caso dos prazos de validade 

não se confirmarem é feita uma atualização no sistema informático. 

 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 A dispensa de medicamentos é umas das principais atividades da prática 

farmacêutica.  Durante o processo de dispensa é estabelecida uma relação entre o utente 

e o farmacêutico, que deve ser aproveitada para a promoção do uso racional do 

medicamento. É da responsabilidade do farmacêutico validar a medicação prescrita ou no 

caso de automedicação ou de indicação farmacêutica, é seu dever, esclarecer todos os 

aspetos inerentes à dispensa [3]. Na legislação em vigor os medicamentos podem ser 

classificados quanto à forma de dispensação como medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e MNSRM [7]. 

3.1. Prescrição de Medicamentos sujeitos a receita médica 

 São considerados MSRM, aqueles que são prescritos por um profissional de saúde 

devidamente habilitado, cuja dispensa é realizada exclusivamente na presença de uma 

receita médica e todos aqueles que apresentem uma das seguintes caraterísticas:  

• Possam constituir risco para a saúde, direta ou indiretamente, quando utilizados 

para fins terapêuticos, diferentes daqueles a que se destinam;  

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas não estejam devidamente documentadas; 

• Requeiram vigilância médica durante o tratamento; 

• Destinem-se à administração por via parentérica ou injetável [7]. 

 A receita médica é o documento, através do qual um profissional habilitado, 

obedecendo às disposições legais em vigor, prescreve um ou mais medicamentos de uso 

humano, sendo o seu modelo e formato aprovado pelo Ministério da Saúde. Nas receitas 

consta o nome do utente, o plano de comparticipação, o prazo de validade, que pode ser 
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de trinta dias ou de seis meses, dependendo do tipo de medicamento e do tipo de doença 

do utente. Nas receitas é obrigatória a presença da DCI dos medicamentos que devem ser 

dispensados, tal como a sua dosagem, forma farmacêutica, quantidade e posologia.  

 Os modelos de receitas médicas que existem atualmente são: receita médica com 

prescrição manual, receita médica com prescrição eletrónica, que pode ser materializada 

ou desmaterializada. 

3.1.1. Receita com prescrição Manual 

 As receitas manuais são prescritas quando existe uma falência do sistema 

informático, uma inadaptação fundamentada do prescritor, uma prescrição ao domicílio ou 

quando se tratam de profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas 

por mês.  Na receita deve comparecer a vinheta do local de prescrição e no caso de serem 

instituições do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e do doente ser pensionista a vinheta 

deverá apresentar cor verde. Este tipo de receita não é renovável e tem de encontrar-se 

sem rasuras, a caligrafia não pode ser diferente e não pode ser preenchida com canetas 

diferentes, nem com lápis. Durante a dispensa o farmacêutico tem de prestar atenção à 

validade da receita, à assinatura do prescritor, à exceção legal assinalada e às das vinhetas 

(Anexo 10) [8]. 

3.1.2. Receita médica com prescrição Eletrónica materializada 

 As receitas médicas materializadas podem ser detentoras de um único exemplar, 

utilizadas na prescrição de tratamentos de curta duração, apresentando uma validade de 

30 dias, ou podem ter no máximo três vias, quando se trata de tratamentos de longa 

duração ou de uso crónico, conferindo uma validade de 6 meses às receitas. Durante a 

validação destas receitas é necessário considerar vários fatores, tais como:  prazo de 

validade, assinatura do médico prescritor, o nome do utente, os medicamentos a dispensar, 

a dosagem, forma farmacêutica e código nacional do produto. É importante verificar qual o 

regime de comparticipação especial, sendo que existe a letra R em utentes pensionistas 

ou a letra O para utentes com doenças crónicas que também possuem um regime de 

comparticipação especial (Anexo 11) [9]. 

3.1.3. Receita médica com prescrição Eletrónica desmaterializada 

 Este é o tipo de prescrição que chega com maior afluência à farmácia, sendo uma 

vantagem uma vez que permite aumentar a segurança no processo de prescrição e 

dispensa, diminuindo probabilidade de erros e de falsificações, com o acréscimo de deixar 

de ser necessário todo o processo de conferência de receitas.  A receita eletrónica sem 
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papel (RSP) adquiriu carácter obrigatório para todas as entidades do SNS, no dia 1 de abril 

de 2016, através do Despacho Nº 2935-B/2016. No caso das RSP, o utente pode receber 

um impresso que funciona como guia de tratamento, uma mensagem para o telemóvel ou 

correio eletrónico pelo Ministério da Saúde [10]. No guia de tratamento consta informação 

sobre o medicamento e o seu preço, a numeração da receita, o código de acesso à 

dispensa dos medicamentos, o código de direito de opção, a identificação do utente, do 

médico prescritor e o local de prescrição. Este tipo de receita permite a prescrição de um 

número ilimitado de medicamentos, sendo que cada linha de prescrição só pode incluir um 

produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, se se 

tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado (Anexo 12) [11].   

3.2. Validação da prescrição médica e dispensa do medicamento 

 É necessário que o farmacêutico faça a validação da prescrição médica, de forma 

crítica, tentando perceber se os medicamentos são os mais adequados para a situação do 

utente e se existe alguma interação entre eles, para posteriormente proceder à cedência 

dos medicamentos [3].  Aquando a validação da prescrição médica, no caso da receita 

eletrónica, o farmacêutico procede à sua leitura no Sifarma2000® surgindo a lista de todos 

os produtos similares que podem ser cedidos ao utente. O farmacêutico tem o dever de 

informar o utente de todas as opções disponíveis, entre os medicamentos de marca e os 

genéricos, sendo que as farmácias por lei devem ter disponível para venda, pelo menos, 

três dos cinco medicamentos mais baratos de cada grupo homogéneo. No caso de o 

medicamento não possuir qualquer medicamento genérico comparticipado, deverá 

proceder-se à dispensa do medicamento prescrito. A prescrição de um medicamento pelo 

seu nome comercial pode vir acompanhada de uma justificação do prescritor, podendo 

existir três exceções distintas: exceção a) se se trata de um medicamento com uma 

margem ou índice terapêutico estreito, exceção b) quando já se confirmou previamente 

uma reação adversa e exceção c) quando se trata de um tratamento com continuidade 

superior a 28 dias. No caso da exceção a) e b) o medicamento dispensado ao utente tem 

de ser obrigatoriamente aquele que lhe foi prescrito, pelo contrario a exceção c) permite ao 

doente poder exercer o direito de opção sobre o medicamento prescrito.  

 Nestas receitas eletrónicas são geradas de forma automática as exceções, 

portarias, ou despachos que possam existir, bem como o plano de comparticipação. Os 

subsistemas de saúde, deverão ser aplicados pelo farmacêutico através da ferramenta 

“Planos” do Sifarma2000®. 

 Nas restantes receitas, os medicamentos prescritos, o organismo de 

comparticipação, bem como das diferentes portarias que possam existir são inseridos pelo 
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farmacêutico, manualmente no sistema, acompanhados do número da receita, dos códigos 

do médico prescritor e do local de prescrição. 

 Na finalização do atendimento, independentemente do tipo de receita, o sistema 

permite a validação/verificação dos produtos dispensados, sendo necessário nas receitas 

materializadas a impressão, no verso da folha, do documento de faturação. Neste 

documento de faturação consta o número da receita, a data, o lote e série, a entidade pelo 

qual foi faturado, os medicamentos comparticipados que foram dispensados, o preço e o 

respetivo valor de comparticipação. Este documento deve ser assinado pelo utente, e 

posteriormente carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico responsável. Quando há 

comparticipação por parte de um outro subsistema, deve-se proceder à cópia da receita, e 

à impressão, no verso da mesma, do documento de faturação referente ao subsistema em 

questão. No caso das RSP, e sempre que se verifique a comparticipação por um 

subsistema, é gerado um documento de faturação, que deverá ser assinado pelo utente 

[12]. 

 Aquando a dispensa de qualquer medicamento ou produto de saúde o farmacêutico 

deve fornecer toda a informação pertinente e indispensável à correta utilização dos 

mesmos por parte do utente [3]. 

3.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são substâncias psicoativas que 

atuam diretamente ao nível do Sistema Nervoso Central e apresentam um elevado 

potencial de dependência. São, por essa razão, sujeitos a um controlo especial, existindo 

um regime jurídico próprio que se pode encontrar no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

janeiro, que posteriormente foi alterado pela Lei 13/2012, de 26 de março. 

 Aquando a dispensa destes medicamentos, na presença de receita médica, é 

gerado um campo de preenchimento, no Sifarma2000®, onde é necessário inserir o nome 

do médico prescritor, o nome e morada do utente que vai tomar a medicação, bem como 

o nome, morada, idade, número de identificação e validade do cartão de identificação do 

utente que vai levantar a medicação. Após dispensa, são impressos automaticamente dois 

documentos, denominados de “Documento de psicotrópicos” que comprovam a cedência 

do medicamento, sendo que estes documentos devem ser guardados ao cuidado da 

farmácia por um período de três anos.  Todos os meses é gerada uma “Lista de saída de 

psicotrópicos e estupefacientes” onde estão descritos os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes que foram dispensados ao longo do respetivo mês, aos utentes da 

farmácia [13-14]. 
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3.4. Regimes de comparticipação 

 O objetivo dos sistemas de comparticipação provenientes SNS é permitir o acesso 

do medicamento a toda a comunidade, sendo que nos termos previstos pela lei, é possível 

distinguir dois tipos de regime de comparticipação: o regime normal e o regime especial. É 

importante salientar que nas receitas médicas destinadas a trabalhadores migrantes, deve 

constar a denominação “migrante”, o nome do utente, o país de origem e o número de 

beneficiário [15]. 

 Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos:  a comparticipação é 

efetuada atendendo a um sistema de quatro escalões distintos, em função da classificação 

farmacoterapêutica do medicamento: Escalão A – comparticipação de 90%, Escalão B – 

69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15% [16].  

 Regime de Comparticipação especial:  aplicam-se a determinados beneficiários 

como os pensionistas, identificados na receita com um “R”, que cumprem as especificações 

apresentadas no decreto de lei. Quando o utente possui uma receita com a identificação 

referida anteriormente, acresce uma comparticipação 5% para o escalão A e de 15% para 

o escalão B, C e D. No caso de o medicamento dispensado corresponder ao quinto mais 

barato a ser comercializado no mercado a comparticipação será de 95% sobre o PVP do 

medicamento dispensado [17].   Abrangidos por um regime de comparticipação especial, 

encontram-se, também, os indivíduos portadores de determinadas patologias, como por 

exemplo o lúpus, a psoríase, a doença de Alzheimer ou doenças inflamatórias intestinais. 

Os doentes diabéticos também usufruem de uma comparticipação especial, beneficiando 

de uma comparticipação de 100% do PVP nas agulhas, seringas e lancetas para o controlo 

da diabetes e de 85% do PVP nas tiras de determinação de glicemia [9]. 

 Outros regimes de comparticipação: existem outras entidades, subsistemas de 

saúde ou companhias de saúde como é o caso do SAMS, SAMS Quadros, Multicare®, 

CTT, entre outros, que comparticipam medicamentos em Portugal. Nestes casos, o utente 

deverá apresentar o cartão de beneficiário do subsistema para poder usufruir da 

comparticipação correspondente. 

3.5. Conferência de receituário e faturação  

 Na venda de MSRM a farmácia apenas recebe uma parte do valor total no ato da 

dispensa ao utente. Para que a farmácia receba a parte correspondente à comparticipada 

pelo organismo responsável, necessita de adotar uma serie de procedimentos para que 
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estes a reembolsem. Assim, é importante proceder à conferencia do receituário, ou seja, a 

validação das receitas médicas, de forma a evitar a sua devolução. 

 Inicialmente as receitas são separadas pelos diferentes organismos de 

comparticipação e depois organizadas em lotes de 30 receitas, com exceção do último lote 

do mês que não precisa de estar completo. Posteriormente inicia-se o processo de 

verificação das receitas, onde são verificados vários campos como a assinatura do médico, 

regime de comparticipação, portarias, despachos, validade da receita, data da dispensa, 

assinatura do utente, carimbo da farmácia e assinatura do profissional que aviou a receita. 

É também necessário verificar se o documento de faturação, impresso no verso da receita, 

está de acordo com a mesma, de modo a garantir que os medicamentos foram dispensados 

corretamente. 

 Depois de realizado o processo de conferência de receituário, e das receitas 

estarem organizadas em grupos de 30 receitas do mesmo lote e por ordem crescente, 

procede-se ao fecho de lote.  Para o fecho do lote recorre-se ao Sifarma2000®, que procede 

à impressão do verbete de identificação do lote, que é assinado, carimbado e anexado ao 

lote.  

 No final de cada mês é emitida a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final 

Mensal para cada entidade comparticipadora. As receitas, cuja a entidade responsável seja 

o SNS, devem ser devidamente acondicionadas em lotes, juntamente com o verbete de 

identificação de lotes e o resumo desses mesmos lotes e são enviadas, pelos Correios de 

Portugal, regra geral, ao dia 5 de cada mês, de modo a garantir que no dia 10 de cada mês 

estão no Centro de Conferência de Receituário. O outro grupo de receituário, assim como 

as três vias das respetivas faturas e o resumo de lotes, é enviado para a ANF, sendo que 

a quarta via fica arquivada na farmácia. A ANF realiza posteriormente o envio do receituário 

para os diferentes organismos e adianta o pagamento da comparticipação destes [14]. 

 Na ausência de inconformidades, o envio destes documentos garante o pagamento 

do valor comparticipado à farmácia, no entanto, caso haja alguma receita que não esteja 

em conformidade com os requisitos mencionados anteriormente ou que não tenha sido 

devidamente processada, esta é devolvida à farmácia juntamente com um documento que 

indica a explicação da devolução e com o resumo relativo às comparticipações. 

 Desde janeiro de 2017, um novo regime de incentivos no que diz respeito à venda 

de medicamentos genéricos entrou em vigor. Com este regime as farmácias passaram a 

receber uma remuneração de 35 cêntimos sempre que dispensem um medicamento 

genérico com preço igual ou inferior ao quarto preço mais barato de cada grupo 

homogéneo [19]. 
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3.6. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Os MNSRM são todos aqueles que não satisfazem as condições legislativas para 

serem um MSRM, sendo na maioria produtos não comparticipados. Atendendo às suas 

características são utilizados na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ou 

transtornos de saúde menores, que não carecem de avaliação médica. Uma vez que são 

medicamentos com um bom perfil de segurança, com baixos riscos e efeitos secundários, 

estes podem ser dispensados em farmácias ou locais adequados sem necessidade de uma 

prescrição médica. Anualmente, é publicada a lista de MNSRM em Diário da Republica, 

após ser aprovada pelo Ministério da Saúde [7].  

 Os MNSRM permitem à farmácia funcionar como um local de triagem de doentes 

com transtornos menores, fazendo o diagnóstico e aconselhamento farmacêutico. Tudo 

isto, evita as idas desnecessárias aos centros de saúde/hospitais e melhora a qualidade 

de vida do utente.  Aquando a cedência dos medicamentos, por indicação do farmacêutico 

ou no processo de automedicação por parte do paciente, é necessário que o farmacêutico 

aconselhe o utente, certificando-se que este compreendeu a indicação terapêutica, a 

posologia, bem como possíveis efeitos adversos e contraindicações [3]. 

3.6.1. Medicamentos de venda exclusiva em farmácia 

 Os Medicamentos sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia 

(MSRM-EF) são medicamentos que podem, transitoriamente, ser dispensados na farmácia 

sem prescrição médica. Para isso, é necessário que a sua DCI conste na lista do 

regulamento dos MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) e que 

cumpram as condições previstas nos protocolos de dispensa. São exemplos de MNSRM-

EF: o Ibuprofeno 400mg, o Ácido acetilsalicílico, etc [20]. 

3.7. Dispensa de outros produtos 

 Este grupo é bastante heterogéneo e é onde estão incluídos os medicamentos 

veterinários, manipulados, os cosméticos e produtos de higiene, suplementos alimentares 

e produtos de alimentação especial, os dispositivos médicos (DM), artigos de puericultura, 

medicamentos, produtos homeopáticos, entre outros . 

3.7.1. Medicamentos e produtos veterinários  

 A Farmácia Monteiro dispõe de uma zona, devidamente separada dos 

medicamentos de uso humano, onde se encontram os medicamentos/produtos de uso 

animal. De acordo com a legislação, nomeadamente o Decreto-Lei n.°148/2008, de 29 de 

julho, considera-se um medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de 
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substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” , apresentando a inscrição “uso veterinário” em fundo verde [21]. Os produtos 

mais vendidos na FM são os desparasitantes, tanto de uso interno como de uso externo. 

3.7.2. Medicamentos manipulados 

 Os medicamentos manipulados são definidos como Fórmulas Magistrais ou 

Preparados oficinais, cuja preparação e dispensa é responsabilidade do farmacêutico, que 

tem como função garantir a segurança e qualidade de todo o processo e fornecer toda a 

informação relevante, como condições de conservação, posologia, modo de utilização e 

prazo de validade, ao utente [22]. 

 A procura de manipulados é cada vez menor, a FM não faz a preparação de 

medicamentos manipulados, sendo que os produtos manipulados que dispensa vêm 

maioritariamente da Farmácia dos Clérigos ou da Farmácia Brás Marques. Não obstante, 

a FM dispõe de um local reservado à preparação de medicamentos manipulados, dispondo 

de. bancada de trabalho, um lavatório, materiais de trabalho e ainda fontes de informação 

para consulta. 

3.7.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Na área da cosmética, é possível distinguir diferentes categorias, nomeadamente 

produtos de higiene corporal, como: sabonetes, géis de banho, champôs, desodorizantes 

e pastas dentífricas, e produtos de beleza, onde estão incluídas tintas capilares, vernizes 

e maquilhagem. [23]. A FM tem ao dispor uma vasta gama de produtos de cosmética e 

dermocosmética, existindo várias marcas expostas, nomeadamente Uriage®, La Roche-

Posay®, Vichy®, Avène® e ISDIN®. Os produtos de higiene oral, como as pastas, os 

colutórios e escovas dos dentes também têm alguma procura. 

3.7.4. Produtos de Puericultura 

 Na FM tem uma zona dedicada exclusivamente aos produtos de puericultura, 

permitindo um acesso mais fácil e eficaz os utentes. Estes destinam-se a promover a saúde 

e o bem-estar, desde o nascimento até aos primeiros anos de vida.  Nesta zona podem-se 

encontrar produtos como biberões, chupetas e tetinas. Estão também, dispostos nesta 

zona, os produtos de alimentação como papas, leites, boiões e, ainda, os produtos de 

higiene íntima como champôs e géis de banho. 
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3.7.5. Dispositivos médicos 

 Um DM é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação" e "cujo principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos", estando “destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para 

fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença". Todos 

os DM possuem, obrigatoriamente a marcação CE [24]. Os dispositivos médicos a que os 

utentes da FM maioritariamente recorrem são as tiras e lancetas para controlo da glicémia, 

testes de gravidez, material de penso, preservativos, entre outros. 

3.7.6. Suplementos alimentares e produtos fitoterapêuticos 

 Segundo a regulamentação, um suplemento alimentar é um “género alimentício que 

se destina a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituí 

uma fonte concentrada de determinadas substâncias, nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, (...) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida”. Estes não podem apresentar qualquer atividade terapêutica nem 

alegar qualquer tipo de medida preventiva, de cura de qualquer doença humana ou da sua 

sintomatologia [25-26]. 

 O farmacêutico adquire, aqui, um papel essencial no aconselhamento e dispensa 

deste tipo de produtos, reforçando a ideia que um suplemento alimentar não substitui um 

regime alimentar normal e variado. 

 A maioria dos produtos requeridos pelos utentes na FM, são produtos para o 

combate da fadiga física e intelectual, como suplementos de magnésio (Magnesium-OK®, 

Magnesona®, Magnoral®) e ainda do Daflon 500®. 

 O produto fitoterapêutico, ou seja, medicamento à base de plantas é aquele “que 

tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas” 

[12]. A fitoterapia, ciência médica, utiliza medicamentos contendo plantas e os seus 

extratos, para promover o tratamento de diversos problemas de saúde. Na FM existem 

diversos produtos fitoterapêuticos, utilizados sobretudo para problemas gastrointestinais, 

urinários, problemas de sono ou distúrbios de ansiedade. São exemplos desses produtos 

o Valdispert®, o Agiolax® bem como os chás Bekunis® e Midro®. 
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4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 As farmácias foram evoluindo, hoje em dia não é vista apenas como um local de 

dispensa de medicamentos, mas também como um local de prestação de serviços de 

saúde. Atualmente, um farmacêutico oferece ao utente um acompanhamento 

farmacoterapêutico, promove a educação para a saúde, monitoriza parâmetros 

bioquímicos e pode mesmo administrar medicamentos, como injetáveis [27]. 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 A farmácia é um dos locais de eleição dos utentes para a medição de diversos 

parâmetros antropométricos, bioquímicos e/ou fisiológicos, devido ao fácil acesso e à 

disponibilidade que possui para os utentes. Faz parte do ato farmacêutico, como 

profissional de saúde, a determinação dos parâmetros bioquímicos, como a glicémia, o 

colesterol total e os triglicerídeos, bem como da pressão arterial e do IMC do utente, 

podendo assim avaliar o estado de saúde do utente e despistar quaisquer patologias. 

Baseado na informação clínica recolhida, poderá prestar aconselhamento mais seguro e 

eficaz [3].  

4.2. Consultas de nutrição e exames auditivos 

 A Farmácia Monteiro disponibiliza quinzenalmente, após marcação prévia, 

consultas de nutrição. Estas são realizadas pelo Dr. Carlos do Serviço de Nutrição 

BeCOMe, num espaço de atendimento privado. Os exames auditivos são grátis e são 

realizados mensalmente pela Casa Sonotone. 

4.3. VALORMED 

 O VALORMED é uma sociedade, sem fins lucrativos, que funciona através de 

contentores presentes nas farmácias, onde os utentes, ou qualquer outra pessoa, se 

podem desfazer das suas embalagens vazias, medicamentos fora de uso ou com a 

validade expirada. A eliminação destes resíduos no lixo comum, pode causar graves 

problemas ambientais. Com o VALORMED, os resíduos vão ser eliminados sob controlo 

farmacêutico e posteriormente processados em estações de tratamento adequadas [28]. 

 Quando o contentor se encontra cheio, é pesado e é preenchida uma ficha, que o 

acompanha. Nesta ficha consta o número de registo, a identificação da farmácia, o peso 

do contentor, a rubrica do operador e da pessoa responsável pelo seu transporte. Uma via 

da ficha é arquivada na farmácia e a outra segue no contentor para o VALORMED. 
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 Na FM são entregues aos utentes, que demonstram interesse, contentores 

VALORMED em tamanho mais reduzido de forma a promover a entrega dos 

medicamentos/embalagens na farmácia (Anexo 13). 

 

5. FORMAÇÕES 

 De acordo com o Código Deontológico, o farmacêutico deve manter os seus 

conhecimentos técnico-científicos constantemente atualizados e para isso deverá 

frequentar ações de qualificação profissional, promovidas pela Ordem ou, então, 

reconhecidas por esta.  Durante o estágio na FM Monteiro tive a oportunidade de participar 

em algumas formações (Tabela 2), as quais contribuíram de forma significativa para a 

minha aprendizagem e me permitiram prestar um aconselhamento mais seguro. 

 

Tabela 2- Formações frequentadas durante o estágio 

Data Formação 

20 de maio Daflon® 

26 de maio Mustela®; Akileine® 

7 de junho ISDIN® 

25 de julho Curaprox® 

26 de julho Tricovel® 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

6. DOENÇAS DIGESTIVAS – UM ALERTA 

6.1. Introdução e Objetivos 

O sistema digestivo é constituído pelo trato gastrointestinal que se estende desde a 

boca ao reto e ainda pelas glândulas anexas: fígado, pâncreas e vesícula biliar. Este 

conjunto de órgãos é responsável pela digestão dos alimentos ingeridos e pela absorção 

de água, sais minerais, hidratos de carbono, lípidos e vitaminas, importantes no 

crescimento, fontes de energia e reparação celular.  

As doenças digestivas afetam órgãos como o tubo digestivo, fígado, vias biliares e 

pâncreas. Em 2015, as doenças digestivas foram responsáveis por 4,2% da mortalidade 

em Portugal com a idade média de 75,6 anos. Em 2015, os tumores malignos foram a 

segunda causa de morte no nosso país, estando em destaque o tumor maligno do cólon, 

reto e ânus, com 3 847 óbitos, o equivalente a 3,5% da mortalidade no país, afetando 

maioritariamente o sexo masculino, e o tumor maligno do estômago, 2 340 óbitos, 

representando 2,1% da mortalidade nesse ano em Portugal, sendo o sexo masculino o 

mais afetado. O tumor maligno do pâncreas, foi responsável por 1423 mortes, o 

correspondente a 1,3% da mortalidade no nosso país [29]. 

As doenças de foro digestivo são condições que estão frequentemente associadas à 

prática clínica e são responsáveis por um impacto económico significativo.  

Ao longo do primeiro mês de estágio, fui-me apercebendo que, recorrentemente, os 

utentes solicitavam medicamentos para azia, obstipação, diarreia e protetores gástricos. 

Aliada à observação diária destes pedidos, em 2008, as Doenças Digestivas no ACeS 

(Agrupamento de Centros de Saúde) Barcelos/Esposende, onde se encontra inserida a 

Farmácia Monteiro, apresentaram valores de taxa de mortalidade prematura padronizada, 

na população com idade inferior a 75 anos, superiores aos obtidos pela Região Norte.  As 

doenças digestivas foram no ACeS Barcelos/Esposende a segunda causa de internamento 

e morbilidade hospitalar [30].  

O Dia Mundial das Doenças Digestivas é celebrado pela Organização Mundial de 

Saúde a 29 de maio, aproveitando este dia simbólico, procurei reunir informação que 

alertasse os utentes da farmácia para o grande número de pessoas que são afetadas 

anualmente por doenças de foro digestivo. De entre as inúmeras doenças digestivas será 

dado destaque à Doença do refluxo gastro esofágico, à Obstipação e ao Síndrome do 

Intestino Irritável. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Monteiro 
 

22  
 

6.2. Doença refluxo gastroesofágico 

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), segundo a Classificação de Montreal, 

surge quando o refluxo gastro esofágico fisiológico, que se define pela passagem do 

conteúdo gástrico para o esófago, aumenta de intensidade e de frequência e está 

associado a sintomas adversos e/ou a complicações [31]. 

É a doença crónica que mais afeta o trato digestivo na sua região superior, 

apresentando uma prevalência de 10 a 20% na população adulta do mundo ocidental e 

cada vez mais comum também na população pediátrica [32-33].  

6.2.1. Fatores de Risco 

Os fatores de risco associados a esta patologia podem ser genéticos, se houver 

história familiar ou se existirem sintomas ou doença em parentes de primeiro grau. Fatores 

demográficos, como a gravidez, o aumento da idade e IMC, podem ser considerados 

fatores de risco, ou, ainda, fatores comportamentais como o consumo de tabaco, álcool, 

café, medicamentos (como os anti-inflamatórios não esteroides, aspirina, corticoides e 

nitratos) ou contracetivos orais. 

6.2.2. Sinais/sintomas esofágicos 

Os Sinais/sintomas mais comuns a nível esofágico são: 

Azia ou pirose – é a manifestação clínica mais frequente, e define-se por uma 

sensação de queimadura retroesternal e localizada. Esta é agravada, sobretudo após as 

refeições e quando o paciente se encontra numa posição deitada ou inclinada para a frente. 

Regurgitação ácida – presença de um fluído amargo e ácido na boca que vem do 

estômago sem qua haja reflexo de vómito.   

Disfagia – dificuldade da passagem do bolo alimentar. 

Odinofagia – dor durante a deglutição do alimento, em casos mais severos até a 

ingestão de saliva é dolorosa. 

6.2.3. Sinais e sintomas Extra-esofágicos 

Os Sinais/sintomas mais comuns a nível extra-esofágico são: 

1. Dor torácica não cardíaca; 

2. Tosse crónica – persistência de tosse pelo menos durante seis a oito semanas; 

3. Manifestações otorrinolaringológicas -  como tosse, irritação da garganta, 

rouquidão; 

4. Manifestações pulmonares – pode desencadear asma. 
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5. Manifestações orais - erosão dentária [33]. 

6.2.4. Alterações no estilo de vida 

Para a prevenção/tratamento das DRGE são necessárias algumas alterações no 

estilo de vida, nomeadamente, perda de peso, elevação da cabeça na cama, cessação do 

consumo de tabaco e de álcool. Devem-se evitar refeições no final da noite e evitar 

alimentos que podem, potencialmente, agravar os sintomas de refluxo, como o café, o 

chocolate, alimentos picantes, ácidos ou com alto teor de gordura [35].  

6.2.5. Farmacologia  

 Os fármacos de primeira linha usados no tratamento desta patologia são os 

Inibidores da bomba de protões (IBP), como o omeprazol, o esomeprazol e o 

lanzoprazol. Estes compostos vão diminuir a produção de ácido pelas células parietais do 

estomago devido a uma ligação irreversível à ATPase-H+/K+, de modo a garantirem um pH 

gástrico > 4 para controlar os sintomas e ajudar na cicatrização das lesões. 

A terapia com os IBP deve ser iniciada uma vez ao dia, antes da primeira refeição 

do dia, durante um período de 4-8 oito semanas.  Para pacientes com resposta parcial a 

uma terapia diária, deve ser considerado um ajuste da dose ou do número de tomas por 

dia. É necessária a terapia de manutenção nos pacientes que continuam com os sintomas 

após o abandono da terapia com IBP ou pacientes com complicações como esofagite 

erosiva ou esófago de Barret [35].  

Os Antagonistas dos recetores H2 da histamina (ARH2), atuam diminuindo a 

secreção ácida, principalmente a noturna, por bloqueio dos recetores H2 da histamina nas 

células parietais gástricas. A ranitidina, a cimetidina, a famotidina e a nizatidina são 

fármacos que pertencem a esta classe. A terapia com ARH2 pode ser adicionada à terapia 

diurna com IBP em pacientes com presença de refluxo noturno, não sendo recomendada 

no tratamento a longo prazo por eventual desenvolvimento de taquifilaxia.  

Os Procinéticos, como a domperidona, a cisaprida, a metoclopramida ou o 

baclofeno, atuam promovendo o peristaltismo esofágico e o esvaziamento gástrico.  Podem 

ser uma alternativa em pacientes que não respondem aos IBP ou aos AHR2, no entanto, 

apesar de apresentarem alguma eficácia, apresentam efeitos adversos significativos [35-

36]. 

6.3. Obstipação 

A obstipação é caracterizada por defecações incompletas, pelo aumento da 

dificuldade em defecar e pelo espaçamento entre as defecações. É uma condição 
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gastrointestinal muito comum, estima-se que afete cerca de 20% da população em geral e 

que a prevalência aumenta à medida que aumenta a idade da população.  Esta é uma 

patologia que apresenta um grande impacto na qualidade de vida do doente, provocando 

restrições no seu quotidiano, nomeadamente em atividades sociais e no uso dos recursos 

de cuidado de saúde [37]. Pode apresentar-se por episódios ocasionais ou por episódios 

persistentes, no caso da obstipação crónica, e está muitas vezes associada a outras 

patologias [38].  

6.3.1. Fatores de risco 

São vários os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de obstipação. 

O género feminino, o aumento da idade e a gravidez, por redução da motilidade intestinal, 

são fatores de risco para a obstipação. Algumas patologias, como patologias 

gastrointestinais, metabólicas e endócrinas, também podem promover a obstipação. 

Fármacos como anti-histamínicos, opiáceos, preparações de ferro, anti-inflamatórios não 

esteroide, são também fatores de risco para o desenvolvimento de obstipação. [40] 

6.3.2. Sinais/sintomas 

Segundo o critério de Roma III, sofre de obstipação funcional quem apresenta 2 ou 

mais dos seguintes sinais: 

1. Esforço para evacuar em mais de 25% das defecações; 

2. Fezes fragmentadas ou endurecidas em mais de 25% das defecações; 

3. Sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das defecações; 

4. Sensação de obstrução/bloqueio rectal em mais de 25 % das defecações; 

5. Necessidade de manobra digital ou manual para facilitar a evacuação em mais 

de 25% das defecações; 

6. Menos de três defecações por semana; 

7. Fezes de consistência diminuída raramente estão presentes sem o uso de laxantes; 

8. Critérios insuficientes para Síndrome do Cólon Irritável.  

Estes critérios têm de estar presentes nos últimos 3 meses, com inicio dos sintomas 

pelo menos 6 meses antes do diagnóstico [41]. 

6.3.3. Alterações no estilo de vida 

Estudos epidemiológicos mostram que a obstipação é mais frequente em pessoas 

com um estilo de vida sedentário. A prática de exercício 2 a 6 vezes por semana reduz em 

35 % o risco de obstipação, uma vez que o exercício físico promove a estimulação da 

motilidade gastrointestinal [42-43]. Devem-se adquirir hábitos de evacuação fecal a horas 
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regulares, de preferência de manhã ou depois das refeições, quando o movimento 

intestinal é favorecido. Não se deve ignorar ou evitar a vontade de defecar. Deve-se 

promover o aumento da ingestão de fibras, através da dieta ou suplementos, e de líquidos 

de forma a aumentar a massa fecal e favorecer o trânsito intestinal [43].  

6.3.4. Tratamento Farmacológico  

O tratamento farmacológico da obstipação pode ser feito recorrendo-se a agentes 

expansores do volume fecal, a laxantes osmóticos, a laxantes estimulantes ou a agentes 

emolientes.  

 Os expansores do volume fecal, são suplementos de fibras que expandem em 

contacto com água, aumentando o volume das fezes. Este aumento do volume fecal 

estimula o movimento intestinal, facilitando a sua expulsão, sendo necessária uma ingestão 

de água adequada. São exemplos de agentes expansores do volume fecal a Metilcelulose, 

Carboximetilcelulose, preparados do Psilium, Gomas, Farelo e Bassorina [44].   

Os Laxantes Osmóticos, são agentes como polietileno glicol (PEG), lactulose, 

sorbitol e hidróxido/citrato de magnésio, que adsorvem e retêm a água no intestino grosso. 

Como resultado da sua natureza hiperosmolar aumentam a passagem das fezes. Os 

Laxantes estimulantes, atuam no plexo mesentérico do colón e estimulam as contrações 

peristálticas, diminuindo o tempo do trânsito intestinal. São compostos por substâncias 

como o sene, cáscara sagrada, fenolftaleína e bisacodil. 

Por fim, os agentes emolientes funcionam como detergentes, diminuem a tensão 

superficial e permitem que a água interaja de forma mais eficaz com as fezes sólidas, 

provocando o amolecimento das fezes. São exemplos os docusatos, a parafina líquida e a 

glicerina [44-46]. 

6.4. Síndrome do intestino irritável 

 O Síndrome do intestino irritável (SII), vulgarmente conhecida como “colite 

nervosa”, é um transtorno funcional crónico onde os pacientes normalmente experienciam 

dor abdominal, distensão abdominal e alteração do trânsito intestinal. Existem diferentes 

subtipos, o síndrome do intestino irritável com diarreia (SII-D), com obstipação (SSI-O), ou 

ambos.  

Os doentes que sofrem desta patologia, apresentam o tecido muscular do intestino 

mais sensível e por isso reagem mais intensamente a estímulos como alimentação e 

stress. Não é uma doença considerada fatal, mas reduz consideravelmente a qualidade de 

vida dos pacientes, apresentando uma prevalência de cerca de 20% entre a população 

adulta e adolescentes de todo o mundo [47-49].  
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6.4.1. Fatores de Risco 

O SII apresenta uma maior prevalência nas mulheres e em indivíduos com idade 

superior a 50 anos, sendo estes parâmetros um fator de risco. Fatores psicológicos como 

ansiedade e depressão podem exacerbar os sinais e sintomas. 

6.4.2. Sinais e sintomas 

Segundo o critério de Roma III, sofre de Síndrome do intestino irritável quem 

apresenta dor ou desconforto (sensação desconfortável não descrita como dor) abdominal 

recorrente, pelo menos 3 dias por mês, nos últimos 3 meses, associada a dois ou mais dos 

seguintes sintomas: 

1- Melhoria dos sintomas com a defecação; 

2- Início associado a uma mudança na frequência das evacuações; 

3- Início associado a uma mudança na aparência das fezes. 

Estes critérios devem ter sido preenchidos nos últimos 3 meses, com início dos 

sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico [41]. 

6.4.3. Sintomas de alarme  

Os sintomas de alarme como o sangramento retal, a dor abdominal noturna ou 

progressiva, a perda de peso, a anemia, história familiar de cancro colorretal e outras 

irregularidades, como marcadores inflamatórios elevados ou distúrbios eletrolíticos, 

apresentam uma alta especificidade para a deteção e diagnóstico de doenças inflamatórias 

ou malignas. 

6.4.4. Alterações no estilo de vida 

 No SII as alterações comportamentais passam pela prática de exercício físico, que 

leva aumento do trânsito intestinal, e evitar situações que causem stress. 

Nestes pacientes é comum encontrar intolerância ao glúten, lípidos, hidratos de 

carbono de cadeia curta, como a lactose, a frutose e o sorbitol. É então necessária uma 

restrição alimentar, uma vez que a exacerbação da sintomatologia está, muitas vezes, 

associada à dieta [50]. 

6.4.5. Tratamento farmacológico 

O SII não tem tratamento específico uma vez que tem vários subtipos, mas pode 

ser controlado pela eliminação de alguns fatores exacerbadores. 
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Os antiespasmódicos são uteis, uma vez que inibem a motilidade da musculatura 

visceral e são capazes de regular distúrbios de motilidade gastrointestinal, alterações de 

defecação e de desconforto abdominal. Estão incluídos neste grupo, anticolinérgicos 

(butilescopolamina e beladona), os bloqueadores dos canais de cálcio (brometo de 

pinavério, citrato de alverina), os relaxantes da musculatura intestinal sem ação colinérgica 

(papaverina e mebeverina). 

Em relação aos antidiarreicos, as evidências sugerem que o uso de doses baixas 

regulares de agentes antidiarreicos, como a loperamida, pode ser útil no SII-D, quando não 

existem evidências de obstipação [51]. O polietilenoglicol pode ser usado para melhorar 

apenas a frequência de movimentos intestinais e gases e a lubiprostona foi aprovada no 

tratamento SII-O, apresentando um efeito benéfico no aumento do número de evacuações 

semanais e no alívio das queixas [52-53]. 

6.5. Doenças digestivas – Alerta 

Após o projeto ser aprovado pelo DT, e após a realização de uma pesquisa era 

necessário levar a informação até ao utente. Para que a informação fosse transmitida, optei 

pela elaboração de um poster informativo (Anexo 14), colocado num ponto estratégico na 

farmácia, para não passar despercebido aos utentes. O conteúdo do poster abordava a 

função e importância do sistema digestivo, nomeadamente na absorção de proteínas, 

lípidos, vitaminas, hidratos de carbono, sais minerais e água. O poster fazia, também, 

alusão a algumas das doenças digestivas que afetam os portugueses e que têm um grande 

impacto na sua qualidade de vida. Referia, ainda, algumas atitudes, qua ao serem 

adotadas, poderiam prevenir alguma destas doenças, nomeadamente os cuidados com a 

alimentação, cessação tabágica, prática de exercício físico, entre outras. 

 Procedeu-se também à entrega de panfletos (Anexo 15) após o atendimento. Estes 

panfletos abordavam as três patologias descritas em cima, os sinais/sintomas e que 

medidas adotar para uma possível prevenção. 

A campanha decorreu durante todo o dia 29 de maio (Dia Mundial das Doenças 

Digestivas), relembrando os utentes da importância de se estar informado, e de como a 

adoção de hábitos de alimentação e estilos de vida corretos, uma toma de medicamentos 

responsável e a prática de exercício físico, poderiam evitar muitas destas doenças.  

Para além disso, foi partilhado na Página de Facebook da Farmácia Monteiro os 

panfletos em modo digital, para que a informação pudesse chegar a mais pessoas. 

A ação de sensibilização decorreu como esperado, as pessoas mostraram-se 

interessadas em saber um pouco mais sobre este tema e na página do Facebook também 
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foi uma publicação que alcançou bastantes pessoas, tendo um grande número de 

visualizações. 

A campanha de sensibilização dos utentes da farmácia, permitiu alertar os utentes 

para um problema que é cada vez mais real, mas que as pessoas não estão 

consciencializadas para ele. 

Considero que a campanha foi uma mais valia, tanto para mim, que pude, durante 

a pesquisa, adquirir mais conhecimentos e depois pô-los em prática, como para as 

pessoas, que por mais que não consigam reter toda a informação, retiveram a mensagem 

principal. 

 

7. PROTEÇÃO SOLAR: INTERVENÇÃO JUNTO DAS CRIANÇAS 

7.1.  Introdução e Objetivos 

O sol é uma fonte de energia e de vida, que tem comprovadamente, efeitos bastante 

benéficos na saúde e na qualidade de vida das pessoas. No entanto, ao longo dos últimos 

anos, o comportamento das pessoas foi-se alterando, em vez de evitarem a exposição 

solar quando a sua intensidade é maior, as pessoas escolhem as piores horas para se 

exporem ao sol, em busca de uma tonalidade mais bronzeada. Esta alteração 

comportamental levou ao aparecimento das queimaduras solares e mais tarde ao 

aparecimento de manchas na pele, ao envelhecimento prematuro da pele, e 

principalmente, ao aumento da incidência de vários tipos de cancro de pele [54]. 

Nas ultima década verificou-se um aumento da incidência de cancro da pele, e todos 

os anos são diagnosticadas entre 2 a 3 milhões de pessoas com cancro de pele não 

melanoma e cerca de 132000 melanomas. Este é um dos cancros que mais afeta a 

população em geral, estimando-se 1 em cada 3 cancros diagnosticados é cancro da pele 

[55]. Em Portugal, estima-se que, por ano, a incidência do melanoma, seja cerca de 1000 

novos casos e os cancros de pele não melanoma representam mais de 10000 novos casos 

[56].  

A Farmácia Monteiro encontra-se localizada em Esposende, uma cidade que atrai 

várias famílias às suas praias. Uma vez que o meu estágio teve início em maio, altura em 

que as crianças estão prestes a entrar de férias e se deslocam às praias com os centros 

de atividades ou com as suas famílias, pensei em desenvolver uma apresentação adaptada 

aos mais novos. As crianças são os adultos do futuro, são um público curioso, que se de 

forma didática lhes transmitirmos os conhecimentos, elas aprendem facilmente e 

posteriormente transmitem aos que as rodeiam. Residiu aí a escolha dos mais novos para 
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serem o alvo deste projeto, que visava alerta-los para os perigos inerentes à exposição 

solar e as formas que tinham de prevenir o dano por ele causado. 

7.2. Radiação solar  

 A radiação ultravioleta (UV), tal como a radiação visível e a radiação infravermelha, 

fazem parte do espetro da radiação eletromagnética, que é emitida pelo sol. A radiação UV 

está dividida em três bandas comprimento de onda diferente, a UVC (<280 nm), a UVB 

(280-320 nm) e a UVA (320-400 nm).  

 Com a diminuição do ozono estratosférico, a superfície da Terra é atingida por 

maiores níveis de radiação UV. Os raios UVC são os mais perigosos para o Homem, no 

entanto são completamente absorvidos pela camada do ozono. Os raios UVA devido ao 

seu elevado comprimento de onda, penetram até as camadas mais profundas da pele, 

sendo os responsáveis pelos sinais de envelhecimento da pele, uma vez que geram 

espécies reativas de oxigénio (ROS) e consequente dano oxidativo. A maioria dos raios 

UVB são intercetados pela camada do ozono, porém, em contacto com a pele, e devido ao 

seu baixo comprimento de onda, atingem as camadas superiores da pele provocando dano 

no ADN. São também responsáveis pelo tom bronzeado, devido à formação do pigmento 

castanho, a melanina. Se a exposição aos raios UVB for muito elevada, a pele sofre uma 

queimadura solar e consequente inflamação. São os responsáveis pela indução de 

mutações que estão na base do desenvolvimento do cancro cutâneo [57-59]. 

7.3. Efeitos de uma incorreta exposição solar  

 O aumento da exposição do Homem à radiação UV tem implicações relevantes a 

nível da saúde pública, existindo estudos que evidenciam os danos, sobretudo a nível do 

ADN, provocados pela exposição excessiva à radiação UV.  O excesso de radiação tem 

efeitos biológicos perigosos, nomeadamente a nível ocular, imunológico e cutâneo. 

7.3.1. Alergias solares 

 As alergias solares são o resultado de uma reação imunológica do organismo à 

exposição solar, cuja reação varia com o indivíduo. As alergias solares podem surgir na 

forma de manchas cutâneas, erupções cutâneas ou irritações, podendo ainda haver a 

presença de prurido.  

Estas reações de fotossensibilidade devem-se ao facto da radiação UV por um lado 

diminuir o potencial antioxidante da pele, e por isso interferir nas defesas do organismo, 

mas também por suprimir a ativação e produção de citoquinas e de células T que estão 

envolvidas na estimulação da resposta imunitária [60]. 
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Os sinais e sintomas das alergias solares podem ter um fator genético e podem 

igualmente ser despoletadas pela medicação ou exposição cutânea a algumas plantas, 

sendo que estas manifestações ocorrem em indivíduos que apresentem uma maior 

sensibilidade cutânea. 

Entre as alergias solares consideradas mais comuns, estão a erupção polimórfica 

à luz (EPL), a urticária solar e a fotossensibilidade química. 

7.3.1.1. Erupção polimórfica à luz  

A EPL é considerada a forma mais comum de dermatoses de fotossensibilidade, 

mediada pelo sistema imunitário, com uma prevalência elevada em mulheres com idades 

compreendidas entre os 20-40 anos. A exposição à luz solar, resulta numa erupção 

pruriginosa que diminui com a evicção à exposição solar. 

A causa do desenvolvimento da EPL ainda não é bem conhecida, mas pensa-se 

que existe uma reação de hipersensibilidade a um antigénio endógeno que é expresso 

após exposição solar ou a fontes de radiação UV artificiais, levando à produção de 

citoquinas pró-inflamatórias, como a IL-1. A erupção cutânea é tratada com corticosteroides 

tópicos, apresentando benefícios na redução dos sintomas e na duração da erupção [61-

62]. 

7.3.1.2. Urticária solar 

A urticária solar é uma fotodermatose idiopática, caracterizada por um início rápido 

do eritema transitório e prurido nas áreas expostas ao sol, ocorrendo durante e após a 

exposição ao sol. É uma fotodermatose que pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais 

frequente no adulto jovem e no sexo feminino. 

Dependendo da intensidade dos sintomas o tratamento pode variar. O tratamento 

passa por evitar a exposição solar, pelo uso de protetor solar, anti-histamínicos orais não 

sedativos em doses mais elevadas, ciclosporina, fototerapia, omalizumab, entre outros [63-

64]. 

7.3.1.3. Fotossensibilidade química 

A fotossensibilidade química caracteriza-se por uma resposta cutânea indesejada, 

provocada pela prévia exposição da pele a substâncias como medicamentos, alimentos, 

cosméticos ou outros produtos químicos, seguida da exposição solar, especialmente a 

UVA e a UVB. 

A fotossensibilidade química pode manifestar-se das seguintes formas:  
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• Fototoxicidade em que ocorre um evento inflamatório rápido nos tecidos 

expostos, após a radiação provocar uma foto-oxidação de lípidos e proteínas 

presentes na membrana celular. Normalmente manifesta-se logo após a 

exposição solar. 

• Fotoalergenicidade consiste em reações que são menos comuns que as 

fototóxicas. Estas reações são mediadas por um mecanismo imunológico, em 

que um antigénio gera uma reação de hipersensibilidade. Normalmente, estas 

reações manifestam-se um dia ou alguns dias após a exposição, sendo a 

recuperação mais lenta. 

As manifestações clínicas da fotossensibilidade podem incluir a erupção 

eczematosa pruriginosa, característica da fotoalergenicidade, ou erupção de queimadura 

solar exagerada típica da fototoxicidade. 

As reações de fotossensibilidade a fármacos acontecem com bastante frequência, 

são exemplos de fármaco tópicos, dos quais já foram reportadas reações de 

fotossensibilidade os anti-inflamatórios não esteróides (AINES) (como o diclofenac e o 

cetoprofeno), o aciclovir, a eritromicina e alguns fármacos tópicos à base de plantas. 

Existem alguns antimicrobianos sistémicos dos quais, também, já foram reportadas 

reações de fotossensibilidade, como as tetraciclinas, fluorquinolonas (norfloxacina e a 

ciprofloxacina), cefalosporinas de terceira geração (ceftazidima), antimaláricos (quinino), 

derivados das sulfonamidas e antifúngicos [65-66].  

O tratamento passa por evitar o agente fotossensibilizador e a exposição à luz solar, 

podendo ser necessário a toma de anti-histamínicos orais e corticosteroides para diminuir 

a inflamação [67].  

7.3.2. Melanoma  

Só em 2015 nos Estados Unidos da América foram diagnosticados 73870 novos 

casos de melanoma, 4,5% de todas as novas neoplasias. Na Europa a incidência de 

melanoma é de 3 a 5 casos em 100000 habitantes por ano, nos países mediterrânicos, e 

de 12-25 casos nos países nórdicos [68]. 

O melanoma, é um tipo de cancro cutâneo maligno, que é induzido por múltiplos 

mecanismos, como a supressão do sistema imunológico da pele, a indução da divisão 

celular dos melanócitos, a produção de radicais livres e danos a nível do ADN dos 

melanócitos. Como é derivado dos melanócitos epidérmicos, pode ocorrer em qualquer 

tecido que contenha essas células. 

 Normalmente os melanomas malignos surgem na superfície da pele sendo 

detetáveis visualmente. As características clínicas do melanoma maligno variam, no 

entanto, é classicamente usado o sistema “ABCDE”, que são sinais de alerta, para o 
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diagnóstico, precoce, do melanoma. O “A” significa assimetria da lesão, “B” significa 

irregularidade da borda, “C” significa cor - a pigmentação não é uniforme, mas 

heterogénea, “D” significa diâmetro superior a 6 mm e “E” representa a evolução brusca, 

elevação / aumento da lesão [69]. 

7.3.3.  Cancro Não melanoma  

O cancro da pele não melanoma (CPNM) é a neoplasia maligna mais comum, 

sendo que a sua incidência é maior que a do melanoma maligno, estimando-se que há 2 a 

3 milhões de casos por ano. 

Aproximadamente 80% dos CPNM são carcinomas basocelulares (CBC), enquanto 

os carcinomas de células escamosas (CCE) representam aproximadamente 20% e os 

outros representam apenas 1% [70]. 

O CBC é uma neoplasia maligna que deriva das células basais e habitualmente 

surge nas áreas do corpo mais expostas. Normalmente surge sem lesões precursoras, e 

como um pequeno nódulo, avermelhado com brilho perláceo que vai aumentado ao logo 

de meses ou anos. Geralmente na superfície do carcinoma aparecem pequenos vasos 

(teleangiectasia). O CBC raramente leva à formação de metástases, no entanto, pode ser 

agressivo localmente. O tratamento do carcinoma basocelular é habitualmente cirúrgico, 

garantido os melhores índices de cura. 

O CCE é uma neoplasia maligna dos queratinócitos epidérmicos, que invade a 

derme, podendo provocar uma extensa destruição do tecido. Em estádios avançados pode 

levar à formação de metástases por disseminação linfática ou sanguínea.  As 

manifestações clínicas são variáveis, podendo incluir pápulas, placas ou nódulos que 

podem ser lesões lisas, hiperqueratósicas ou erosivas [71].  

7.4. Benefícios da exposição celular 

O sol é uma fonte de luz e calor que são essenciais para a vida na Terra. Quando 

a exposição ao sol é feita de maneira correta, esta apresenta bastantes efeitos benéficos 

para a saúde humana.  

A exposição solar está relacionada com a produção de vitamina D. Após a 

exposição da pele à radiação UVB, o 7-deidrocolesterol (7-DHC), presente na camada 

lipídica das membranas celulares, vai dará origem à produção pré-vitamina D3, que 

posteriormente origina a vitamina D3, que é convertida em Vitamina D. Embora a maior 

parte da vitamina D obtida pela síntese endógena seja através da exposição solar, esta 

também poderá ser adquirida pela dieta. 
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A vitamina D é uma hormona que coordena as funções fisiológicas, nomeadamente 

o metabolismo do cálcio e do fosfato, promovendo o crescimento e a remodelação dos 

ossos e dos dentes. Estudos demonstram que deficiência em vitamina D não só contribui 

para uma baixa densidade mineral óssea, favorecendo a osteoporose, a osteopenia e 

doenças periodontais, como a sua carência pode ser um fator de risco de doenças 

infeciosas, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares e doenças autoimunes. [72]. 

Já foi demonstrado que a vitamina D pode conferir proteção contra a doença de Alzheimer, 

outras doenças neurodegenerativas e patologias vasculares, incluindo acidente vascular 

cerebral [73].  

Diversos estudos sugerem que a luz solar regula a produção de serotonina e da 

melatonina, estando assim envolvida com o ritmo circadiano e do humor. A depressão, é 

muitas vezes associada a uma menor exposição solar [74]. 

7.5. Fotoproteção 

7.5.1. Protetores solares 

A necessidade do uso de protetores solares advém do facto da pele ser a primeira 

linha de defesa do nosso organismo, tendo de ser protegida de fatores externos lesivos, 

como a exposição aos raios UV, de modo a salvaguardar a sua integridade 

Os protetores solares são preparações de uso tópico que podem ter diferentes 

apresentações, como creme, spray ou gel e que funcionam como um filtro solar. Devido 

aos avanços nas tecnologias a nível de proteção solar, foram produzidos protetores solares 

com um amplo espetro de Fator de Proteção Solar (FPS). O FPS é universalmente aceite 

e permite quantificar a eficácia fotoprotetora de um filtro solar, indicando quantas vezes o 

tempo de exposição ao sol pode ser aumentado, sem haver risco de eritema. 

Existem 2 tipos de filtros solares, os filtros orgânicos, ou de ação química, e os filtros 

inorgânicos ou de ação física. Os filtros orgânicos possuem na sua constituição moléculas 

orgânicas que tem a capacidade de absorver a radiação UV de elevada energia e 

simultaneamente transforma-la numa radiação de menor energia, que é inofensiva para o 

Homem.  Normalmente são constituídos por moléculas aromáticas que apresentam um 

grupo dador de eletrões no anel aromático (nas posições orto ou para). Os filtros 

inorgânicos atuam por reflexão e dispersão da radiação UV, são constituídos por óxido de 

zinco (ZnO) e óxido de titânio (TiO2) e apresentam baixo potencial de irritação, sendo 

recomendados para crianças e pessoas que tenham peles sensíveis.  

Idealmente, para garantir uma proteção com um espetro mais alargado, devia-se 

proceder ao uso de um protetor solar com diferentes tipos de filtros [75].  
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Os protetores solares são utilizados como medidas profiláticas prevenindo reações 

alérgicas à exposição solar, o fotoenvelhecimento e o desenvolvimento de cancro, como 

consequência de uma exposição solar inadequada.  

 A utilização de um protetor solar não se deve basear só no valor do FPS, deve ser 

igualmente considerada a forma de aplicação, a quantidade aplicada, a regularidade de 

aplicação (não deve ser superior a 2 h de intervalo), se apresenta proteção UVA, 

fotoestabilidade e se é resistente à agua [76]. 

7.5.2. Fotoproteção oral 

 Atualmente existe uma lista variada de compostos, de administração oral, que 

complementam a proteção contra os efeitos da radiação. As atividades antioxidante, anti-

inflamatória e imunomoduladora são os mecanismos de proteção destes compostos.  

As vitaminas E e C, tal como os carotenoides, possuem um forte poder antioxidante 

que pode ser útil uma vez que o potencial antioxidante da pele diminui com a exposição 

excessiva à radiação solar. 

Os ácidos ómega 3, obtido do óleo de peixe, particularmente o ácido eicosapentaenóico 

(EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA), possuem a capacidade de inibir a 

fotocarcinogénese e de proteger a pele contra o eritema induzido pela radiação UV. Ainda 

lhes são atribuídas funções anti-inflamatórias e imunomoduladoras [77]. 

7.6. Outros tipos de proteção à exposição solar 

 Para além do protetor solar, são necessários mais alguns cuidados contra a 

radiação UV, nomeadamente roupa adequada, uso de óculos de sol e chapéu [54].  

 Em relação à roupa, na escolha do tecido é preciso ter em conta que quanto maior 

for a densidade do tecido, ou seja, mais apertada for a malha, maior vai ser a proteção UV 

por ele conferida. Geralmente os tecidos de algodão e mistura de algodão com poliéster 

conferem uma boa proteção, uma vez que o algodão possui pigmentos que absorvem a 

radiação UV e os poliésteres refletem a radiação. Em relação à cor, as cores escuras são 

as ideais porque, apesar de serem mais quentes, têm uma maior eficácia a impedir a 

passagem da radiação UV. Hoje em dia existe vestuário com proteção UV. Este vestuário 

previne a passagem da radiação graças aos compostos absorvedores com que foi tratado. 

De forma a padronizar este tipo de proteção, os fabricantes incluem nas etiquetas o Fator 

de Proteção Ultravioleta (FPU), sendo que quanto menor for o FPU, maior é a quantidade 

de radiação que chega até a pele [77-78]. 
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7.7. Proteção solar: intervenção junto das crianças 

Aproveitando a ideia da campanha de sensibilização, contactou-se a ISDIN®, uma 

marca com a qual a Farmácia Monteiro trabalha bastante, com intuito de obter amostras 

de protetores solares para os mais novos, de maneira a cativa-los. Esta mostrou-se 

prontamente disponível. 

A intervenção foi feita através de uma apresentação em PowerPoint (Anexo 16), 

teve como duração 30 a 40 minutos e foi realizada em dois espaços diferentes, a primeira 

foi num jardim de infância, na Assinjepe, com crianças dos 3 aos 6 anos, e a segunda foi 

num centro de atividades de tempos livres, na JUM, onde as crianças tinham entre 6 e 12 

anos. 

 Uma vez que o público alvo eram crianças com idades compreendidas entre os 3 e 

12 anos, criaram-se duas mascotes, a Isdi e o Din (alusivas à marca ISDIN) e contou-se a 

história de duas crianças, que tal como eles, estavam prestes a entrar de férias e sonhavam 

com a ida à praia. Ao longo da história, no meio das peripécias da Isdi e do Din, iam 

aprendendo os comportamentos que deviam adotar numa ida à praia, as horas mais 

propícias para o fazer, quais os objetos que eram imprescindíveis e com que regularidade 

tinham de colocar o protetor solar. Para além disso, ficaram a conhecer a radiação solar, 

os diferentes fotótipos, os problemas que podem surgir no caso de exposição ao sol 

excessiva, mas também as vantagens de uma exposição ao sol correta. A ideia de que a 

proteção solar não é só necessária na praia em dias de sol radioso, mas também no campo, 

no parque ou quando os dias estão mais nublados, também lhes foi transmitida pelas duas 

mascotes. 

 No final da apresentação, foi-lhes dado as amostras de protetor solar e uma folha 

de atividades (Anexo 17) no caso das crianças do centro de atividades, uma vez que já 

sabiam ler e tinham uma maior maturidade.  

Com os mais pequenos, no infantário, foram realizados jogos, após serem 

mostradas ações protagonizadas pela Isdi e pelo Din, eles tinham de dizer se concordavam 

ou não com a atitude das duas mascotes e porquê. Com este jogo e com a ficha realizada 

pelas crianças de maior idade, pode-se verificar que eles entenderam a mensagem e os 

ensinamentos da apresentação. 

 Após a realização das atividades, foi lançado um desafio às crianças. Foi-lhes 

entregue desenhos da Isdi e do Din para colorir e o objetivo era eles colorirem e 

deslocarem-se, com os pais ou outro familiar, à farmácia, para entregar o desenho, sendo 

que os 3 melhores desenhos, de cada centro, ganhariam um prémio. Esta atividade tinha 

como objetivo garantir que os pais tiveram conhecimento da atividade, para que as crianças 

lhes pudessem transmitir o que retiveram da apresentação. Foi também uma forma de 
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chamar as crianças e os pais à farmácia, como maneira de a promover. A atividade foi bem 

aceite, principalmente pelas crianças mais novas, e após a seleção dos 3 melhores 

desenhos, os pais foram contactados e as crianças foram à farmácia buscar o prémio. 

Todos os prémios incluíam uma toalha de praia, um chapéu, um livro de atividades e um 

protetor solar, variando a capacidade deste, consoante o nível de prémio. 

 Para mim foi uma experiência bastante gratificante, tanto a nível pessoal como a 

nível profissional. As crianças são um público diferente do que estava habituada, no 

entanto, foram bastante participativas, expunham as suas histórias e colocavam várias 

questões. Por um lado, fiquei impressionada com os conhecimentos que algumas crianças 

já tinham, por outro, preocupada com alguns relatos de crianças sobre as suas rotinas, e 

dos pais, de idas à praia. Tentei, nesses casos, explicar o que não estava correto, e porquê, 

motivando as crianças a falarem com os pais e a modificarem os seus hábitos. 

 O balanço final deste projeto é muito positivo, adquiri e consolidei os conhecimentos 

necessários relacionados com esta temática, de forma a conseguir prestar um melhor 

aconselhamento. Simultaneamente, permitiu-me intervir na sociedade com uma temática, 

que apesar de ser cada vez mais abordada devido à extrema importância que tem, ainda 

é por muitos desvalorizada. 
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CONCLUSÃO 

 

Dia 31 de julho dei por terminado o meu estágio curricular na Farmácia Monteiro. 

Considero que foi um período de crescimento, tanto a nível pessoal como a nível 

profissional.  

Ao longo do período de estágio pude contactar com diversas áreas e pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O estágio, para mim, foram três meses de 

aprendizagem e evolução contínua. O contacto com o público foi das etapas em que senti 

uma maior evolução, com a ajuda de toda a equipa a Farmácia Monteiro, aprendi a 

conhecer as pessoas, a lidar com elas, a desenvolver técnicas de comunicação e de 

adaptação às diferentes situações. 

O farmacêutico é muito mais do que um profissional de saúde. Ao longo do estágio 

pude aperceber-me que este desempenha um papel muito mais importante na vida das 

pessoas, sobretudo nas mais idosas. Durante o estágio, foi percetível que a saúde das 

pessoas não passa apenas pelos medicamentos, mas pelas palavras e pelo tempo que 

lhes dedicamos.  

Os projetos realizados, para além do conhecimento que adquiri, permitiram-me, de 

certa forma, ter um impacto na comunidade onde a Farmácia Monteiro está inserida. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Espaço exterior da Farmácia Monteiro 

Anexo 2- Zona de atendimento ao público 
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Anexo 3 - Zona de atendimento privado 

Anexo 4- Zona de armazenamento com gavetas 
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Anexo 5 - Zona com armários para armazenamento 

Anexo 6 - Back office 
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Anexo 7 - Fatura de uma encomenda da OCP Portugal® 
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Anexo 8 - Triplicado de nota de devolução 
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Anexo 9 - Lista de controlo de prazos de validade 
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Anexo 10 - Receita médica com prescrição manual 
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Anexo 11 - Receita médica com prescrição eletrónica materializada 
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Anexo 12 -Guia de tratamento de uma Receita com Prescrição eletrónica desmaterializada 
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Anexo 13 - Contentores do VALORMED entregues aos utentes 
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Anexo 14 - Poster informativo exibido no Dia Mundial das Doenças Digestivas 
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Anexo 15 - Panfleto distribuído no Dia Mundial das Doenças Digestivas 
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Anexo 16 - Apresentação sobre Proteção Solar junto das crianças 
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Anexo 17 - Atividades sobre proteção solar 
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Anexo 18 - Prémios do Concurso realizado na intervenção sobre 
proteção solar junto das crianças 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE 

2.1.   Misión, visión y valores    

Misión: El Departamento de Salud Valencia La Fe de la Conselleria de Sanitat es una red sanitaria 

integrada perteneciente a la Generalitat Valenciana. Es el Departamento de referencia de la Comunitat 

Valenciana y atiende las necesidades sanitarias de su área de salud. Está abierto, por su rol de referencia, 

a las demandas de otros departamentos y comunidades.  

Presta atención sanitaria universal, integral y personalizada en régimen comunitario, de urgencia, 

ambulatorio, hospitalización y domiciliario. Aplica medios preventivos, diagnósticos, curativos y 

rehabilitadores, garantizando la continuidad asistencial con el fin de alcanzar el máximo índice de salud 

de su población. Como Departamento Universitario, desarrolla investigación y docencia pre-grado, grado 

y post grado en el ámbito de las ciencias de la salud.  

Todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de la población, con 

criterios de equidad y máxima eficiencia, apoyándose para ello en el compromiso activo e implicación de 

todo su equipo de personas.  

 

Visión: Ser una de las mejores de España y de Europa por sus resultados y alta calidad asistencial, 

tecnológica y docente, reconocida por los profesionales, pacientes y entorno social como un área clínica 

de excelencia y sostenible por el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos disponibles, 

individualizando la farmacoterapia a los pacientes y promocionando una utilización de medicamentos 

excelente. 

 

Valores: El ciudadano es el centro de referencia y de actuación de la organización. El principal recurso 

son las personas, que ejercen su misión de acuerdo con los siguientes valores: 

• Actitud emprendedora y afán de superación; 

• Flexibilidad, adaptabilidad para la innovación; 

• Respeto mutuo, trabajo en equipo y sentido de pertenencia; 

• Sentido de ética profesional; 

• Respeto al medio ambiente. 

 

 

2.2.  Estructura 

El hospital Universitario y Politécnico La Fe cuenta con una superficie construida de más de 

260.000 m2. Posee una gran amplitud de espacios y dispone de accesos y circulaciones independientes 

para profesionales, pacientes y acompañantes. Se trata de un edificio amplio y luminoso, orientado a 

proporcionar un mayor confort al paciente. El hospital cuenta con espacios de ocio y servicios abiertos a 

la comunidad, creando así una atmósfera que estimula la rehabilitación de los enfermos. 
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La Fe dispone de un total de 1000 camas, todas ellas situadas en habitaciones individuales, lo 

que proporciona una mayor comodidad para el paciente permitiendo que la estancia sea mucho más 

cómoda, tanto para éste como para sus acompañantes. Para la atención ambulatoria, el hospital consta de 

195 locales de consulta y 116 de exploraciones con grandes salas de espera. Además, el hospital de Día 

formado por 113 puestos y 28 camas, proporciona una alternativa a la hospitalización. 

El Hospital Universitario y Politécnico de la Fe consta de tres edificios intercomunicados entre sí 

a través de distintas pasarelas: 

Edificio asistencial: este edificio consta de tres plantas comunes, el sótano, la planta baja y la 

primera planta donde se encuentran la mayor parte de los servicios centrales (urgencias, admisión, 

extracción de sangre, etc.). Sobre estas plantas se encuentran seis torres, cuatro de ellas se encuentran 

destinadas a hospitalización y dos de ellas a consultas ambulatorias. En las torres D, E, F y G se 

encuentran hospitalizados los pacientes adultos, mientras que en las torres B y C se encuentra el hospital 

infantil. 

 Edificio de Investigación y laboratorios: situado al norte, anexionado al edificio asistencial. 

Edificio de dirección y administración: situado al sur, dedicado a administración y docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Plano del Hospital Univrsitari i Politêcnic La Fe 
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2.3.  Cartera de servicios de atención especializada  

 

Tabla 1 - Cartera de servicios de atención especializada. 

Servicio  Adulto Niño 

Alergología  * * 

Angiología y Cirugía Vascular  * * 

Anestesia - Reanimación  * * 

Cardiología (incluidas las patologías congénitas)  * * 

Cirugía Cardiovascular (incluidas cardiopatías 

congénitas) 

* * 

Cirugía General y del Aparato Digestivo  * * 

Cirugía Oral y Maxilofacial  * * 

Cirugía Plástica – Quemados  * * 

Cirugía Ortopédica y Traumatología  * * 

Cirugía Torácica  * * 

Coordinación de Trasplantes  * * 

Dermatología  * * 

Endocrinología y Nutrición * * 

Farmacia  * * 

Foniatría y Logopedia * * 

Hematología – Hemoterapia * * 

Litotricia * * 

Medicina del Trabajo *  

Medicina Digestiva  * * 

Medicina Intensiva - UCI  * * 

Medicina Interna  *  

Medicina Preventiva - Epidemiología  *  

Nefrología  * * 

Neonatología   * 

Neumología  * * 

Neurocirugía  * * 

Neurofisiología  * * 

Neurología  * * 

Obstetricia y Ginecología (incluida Cirugía Fetal) * * 

Odontología  * * 

Oftalmología  * * 
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Ortóptica - Pleóptica  * * 

Oncología Médica  * * 

Oncología Radioterapia  * * 

Otorrinolaringología  * * 

Pediatría y sus especialidades  * 

Psicología Clínica  * * 

Psiquiatría  * * 

Rehabilitación  * * 

Reproducción Asistida  *  

Reumatología  * * 

Terapia Ocupacional * * 

Unidad de Consejo genético * * 

Unidad Hepática (Cirugía Hepatobilopancreática) * * 

Unidad de Hemostasia y Trombosis  * * 

Unidad Médica de Corta Estancia y Asistencia 

Sociosanitaria 

*  

Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal  * * 

Unidad de Gestión del Paciente Crónico *  

Unidad de Gastroenterología Pediátrica   * 

Unidad Hospitalización Domiciliaria  * * 

Unidad de Enfermedades Infecciosas  * * 

Unidad de Metabolopatías Congénitas  * * 

Unidad de Nutrición y Dietética  * * 

Unidad Funcional de Patología de Mama  * * 

U. Trastornos de Conducta Alimentaria  * * 

Unidad Terapéutica del Dolor  *  

Urgencias  * * 

Unidad de Observación de Urgencias  * * 

Urodinámica  * * 

Urología  * * 

 

 

2.4.  Otras unidades 

- Área de docencia y Área de Investigación. 

- Asesoría jurídica. 

- Biblioteca científica. 

- Biblioteca de pacientes y usuarios. 

- Coordinación de trasplantes. 
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- Gestión económica. 

- Servicio de Información y Atención al Paciente (SAIP). 

- Servicio de Infraestructuras. 

- Servicio de personal. 

- Sistemas de información. 

- Unidad de Calidad. 

- Unidad de Comunicación. 

- Unidad de Documentación Clínica y Admisión. 

- Unidad Pedagógica Hospitalaria (UHP). 

- Unidad de relaciones institucionales. 

- Unidad de trabajo social. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE FARMACIA 

3.1.  Misión, visión y valores  

Misión: Asegurar una farmacoterapia integral y personalizada, y un sistema de utilización del 

medicamente excelente, en términos de equidad, calidad, seguridad y eficiencia, a través del desarrollo de 

actividades asistenciales, docentes y de investigación. El propósito es atender las necesidades y 

expectativas en salud de los pacientes.  

Implicar a los profesionales integrados en el Área Clínica en la asunción de responsabilidades, toma de 

decisiones y consecución de objetivos planteados, promoviéndose procesos de mejora continua. 

Visión: Llegar a ser  una de las mejores de España y de Europa por sus resultados y alta calidad 

asistencial, tecnológica y docente, reconocida por los profesionales, pacientes y entorno social  como un 

área clínica de excelencia y sostenible por aprovechar y usar de manera adecuada los recursos 

disponibles, individualizando la farmacoterapia a los pacientes y promocionando una utilización de 

medicamentos excelente.  

Valores: El ciudadano es el centro de referencia y de actuación de la organización. Nuestro principal 

recurso, las personas, ejercen su misión de acuerdo con: 

• Actitud emprendedora y afán de superación;  

• Flexibilidad y adaptabilidad para la innovación; 

• Respeto mutuo, trabajar en equipo y sentido de pertenencia; 

• Sentido de ética profesional; 

• Respeto al medio ambiente. 

 

3.2.  Estructura y funcionamiento del servicio de Farmacia  

El Servicio de Farmacia se encuentra cubierto las 24 horas, durante todo el año. 
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Consta de dos farmacias situadas ambas en el edificio del Bulevar Sur. La farmacia que atiende 

las necesidades de los pacientes ingresados en el hospital, y la Unidad de Farmacia de Pacientes Externos 

(UFPE), encargada de dar servicio a pacientes que no se encuentran hospitalizados. 

 

 

4.  MAPA DE PROCESOS 

Proceso estratégico: son aquellos que mantienen y despliegan las políticas y estrategias de la Unidad 

o Servicio. Proporcionan directrices y límites de actuación al resto de los procesos. Entre ellos, algunos de 

los puntos más destacados lo pueden ser la Planificación y Gestión de recursos, la Estrategia de 

aprovisionamiento o la Política de calidad. 

Proceso operativos: son aquellos que justifican la existencia de la Unidad o Servicio. Están 

directamente ligados a los servicios que se prestan y orientados a los clientes/usuarios y a los requisitos. 

En general, suelen intervenir varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los 

mayores recursos tanto económicos como logísticos. En este proceso existe una interacción directa con el 

paciente. 

Proceso de soporte: son aquellos que sirven de apoyo a los procesos operativos. Sin ellos, no serían 

posibles los procesos operativos ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes 

para que puedan conseguirse los objetivos del Servicio o Unidad y entre sus puntos más importantes 

encontramos la logística y dispensación, la elaboración y el acondicionamiento, los ensayos clínicos y la 

farmacocinética. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE FARMACIA 

5. 1. Farmacoterapia General 

El área de farmacoterapia general es aquella cuya principales actividades son: 

• La validación del tratamiento farmacológico prescrito (y validado) por el médico, asegurando así 

la calidad del tratamiento, basándose en los principios del uso racional del medicamento, revisando así el 

tratamiento, analizando factores tales como la necesidad, la seguridad o la efectividad del mismo, además 

de asegurar que la terapia farmacológica es la adecuada, habiendo sido seleccionadas correctamente la vía 

de administración, dosis, posología, forma farmacéutica, etc. 

• El seguimiento farmacoterapéutico. 

• Mantenimiento de la base de datos del programa de prescripción electrónica. 

• Gestión de medicamentos en situaciones especiales (medicamentos extranjeros y fuera de ficha 

técnica). 

• La resolución de consultas sencillas realizadas por otros profesionales sanitarios. 

• Otros proyectos tales como el del análisis de la calidad asistencial y seguimiento al ingreso y al 

alta de pacientes trasplantados. 
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Para ejecutar esta función de la forma más efectiva posible, se hace uso de diversos soportes de 

información y asistencia, tales como la guía farmacoterapéutica o aplicaciones como Orion Clinic, en el 

que se revisa todo el historial clínico del paciente, o Prisma (prescripción electrónica). 

 

 

5. 2.  Gestión, Reenvasado, Medicamentos: Dosis Unitarias 

  

i.  Unidad de gestión funcional de logística del medicamento y gestión del 

conocimiento 

Misión: Garantizar la disponibilidad de medicamentos para el inicio y el mantenimiento de los 

tratamientos prescritos a los pacientes. El área de Gestión de Medicamentos está integrada en la UGF-

Lógico del Servicio de Farmacia. Es la responsable de la política y procedimientos de compras. Los 

medicamentos comprados y acondicionados son almacenados en el Almacén General de Farmacia 

(FAAGG/ REENFAGNH) desde donde son dispensados a las farmacias y las Unidades Asistenciales 

(UA). 

 

ii. Unidad Centralizada de Reenvasado 

Misión: La U.C.R. acondiciona continuamente un total de 694 especialidades farmacéuticas que 

se adquieren de forma programada y se envían, al terminar, al almacén de reenvasado. Es a partir de este 

almacén del que las auxiliares de enfermería reponen los medicamentos agotados en el Kardex. Cuando el 

médico prescribe y el farmacéutico valida la prescripción del día siguiente, se distribuye la medicación en 

carros. Cada carro corresponde a una Unidad de hospitalización y contiene 35 cajones individuales y 

etiquetados que corresponden a cada cama y paciente de la unidad. 

 

5.3. Elaboración de medicamentos - Unidad de Farmacotecnia 

Misión: Elaborar y acondicionar medicamentos para su dispensación individualizada por 

paciente (fórmulas magistrales y normalizadas), solicitados en los procesos de farmacoterapia y ensayos 

clínicos, en unidades de elaboración y acondicionamiento, dentro de la legislación vigente. 

Las funciones de esta sección son las siguientes: 

• Elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales; 

• Preparación de mezclas intravenosas: citostáticos y nutriciones parenterales; 

• Elaborar fórmulas para la experimentación, ensayos clínicos… 

 

5.4. Farmacocinética  

Misión: Asegurar la farmacoterapia integral y personalizada, así como un sistema de utilización 

del medicamento excelente, en términos de equidad, calidad, seguridad y eficacia; mediante el desarrollo 

de actividades asistenciales, docentes y de investigación; de forma corresponsable con el resto de la 

organización, con el propósito de atender las necesidades y expectativas en la salud de los pacientes. 
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Optimizar la terapia farmacológica mediante el ajuste posológico individualizado y el 

seguimiento del resultado en el paciente, así como detectar y evitar interacciones farmacológicas, 

infradosificaciones e intoxicaciones. 

Implicar a los profesionales integrados en el Área Clínica en la asunción de responsabilidades, en 

la toma de decisiones y en la consecución de los objetivos planteados, de manera que promuevan 

procesos de mejora continua. 

 

5.5. Ensayos Clínicos  

Misión: Promover y desarrollar investigación trasnacional e innovación en salud, de calidad y 

excelencia contrastadas, sostenibles y orientadas a la resolución de problemas sanitarios, contribuyendo al 

desarrollo científico, formativo y económico, y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.  

Visión: Ser uno de los cinco primeros centros de referencia en el sector biomédico español, que 

promueve el desarrollo de una investigación básica y clínica de excelencia, y la transferencia del 

conocimiento al sector productivo. 

 

5.6. Gestión de calidad asistencial y riesgos.  

Este proceso está ligado a la política de calidad establecida en el Servicio de Farmacia. Tiene dos 

orientaciones principales: al circuito del medicamento y a la atención farmacéutica centrada en el 

paciente.  

 

Comité para la calidad y seguridad del medicamento  

 El Comité de Calidad se creó en octubre de 2006 y se reúne 3 veces al año. Las actividades que 

realiza se enmarcan dentro de 3 líneas estratégicas:  

1. Mejorar la práctica asistencial y el proceso farmacoterapéutico; 

2. Fomentar la cultura en calidad y seguridad; 

3. Fomentar la evaluación y la investigación en calidad. 

 

5.7. Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)  

Las Unidades de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos están integradas en la estructura 

hospitalaria y son dependientes del servicio de farmacia. Desarrollan una función específica que 

constituye el nexo de unión entre el hospital y la red sanitaria de atención primaria.  

Estas unidades específicas se crearon a raíz del incremento de los costes generados por muchos 

tratamientos. El profesional sanitario mediante consulta farmacéutica, debe prestar atención al paciente 

externo. Todo esto favorece a la eficacia, seguridad, rapidez y calidad del uso racional del medicamento.  

 

Ámbito de actuación 
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Los pacientes que normalmente se tratan en estas unidades son pacientes externos oncológicos, 

trasplantados, con hepatitis, con fibrosis quística, con hemofilia, y fundamentalmente los infectados por el 

VIH. Son pacientes que, aun no estando hospitalizados, requieren una particular vigilancia.  

 

Dispensación de medicación 

Serán objeto de dispensación en la Unidad: 

• Medicamentos de uso hospitalario y Diagnóstico Hospitalario (símbolos H y DH en el envase). 

• Medicamentos de uso compasivo. 

• Medicamentos extranjeros. 

• Medicamentos objeto de ensayo clínico en curso para pacientes externos. 

• Productos y material sanitario requerido para la administración de los medicamentos 

dispensados. 

• Formulaciones magistrales requeridas en la atención al paciente que no pueden realizarse en las 

oficinas de farmacia. 

• La dispensación de medicamentos que estén sujetos a procedimientos especiales de la Agencia 

Valenciana de Salud (programa PAISE). 

 

Funciones: 

• Informar y asesorar a los pacientes externos en cuanto a su correcta administración, efectos 

adversos, interacciones, etc. 

• Adecuación de las prescripciones. 

• Dispensar a los pacientes no ingresados las especialidades de uso hospitalario o aquellas que sea 

necesario de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 25/1990, de 20 diciembre, del Medicamento. 

• Establecer procedimientos que garanticen el seguimiento de las pautas terapéuticas, 

promoviendo el uso racional y eficiente del medicamento. 

• Participar en la comisión de Farmacia y Terapéutica del hospital y en la Comisión del Uso 

Racional del Medicamento del Área de Salud. 

• Colaborar y asesorar en la adquisición y gestión de los medicamentos en el Servicio de 

Farmacia. 

• Informar sobre los perfiles de utilización. 

• Colaborar en los proyectos de investigación clínica. 

• Elaborar los indicadores de actividad económicos y de resultados en el paciente 

 

 

6. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ÁREA DE ROTACIÓN: ENSAYOS CLÍNICOS 

Un Ensayo Clínico es toda investigación efectuada en seres humanos, orientada a poner de 

manifiesto los efectos farmacodinámicos de un medicamento, recoger datos referentes a su absorción, 

distribución, metabolismo y excreción. Permite comprobar la eficacia de un medicamento para una 

indicación terapéutica, profiláctica o diagnóstica establecida, o conocer el perfil de sus reacciones 
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adversas, y así establecer su seguridad. La investigación clínica con medicamentos es fundamental y 

permite que los medicamentos sean autorizados por las agencias de medicamentos, que sean 

comercializados por sus titulares y permite también investigar nuevas formas de uso más eficientes 

cuando los medicamentos se encuentran ya comercializados [2]. 

Buenas prácticas clínicas (BPC) son las normas éticas internacionales y de calidad científica que se 

aplican a los ensayos clínicos con seres humanos, desde del diseño, la dirección, el desarrollo, la 

monitorización, la auditoría, el registro, el análisis y el informe de los ensayos clínicos. Su objetivo es 

estandarizar los ensayos clínicos a Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, con el fin de promover la 

aceptación mutua de datos clínicos por las autoridades reguladoras de estas jurisdicciones. Estas reglas 

fueran acordadas por la International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) y se rigen por la declaración de Helsinki, 

asegurando la protección de los derechos, seguridad y bienestar del sujeto y también la credibilidad de los 

resultados [3,4]. 

 En la realización de un ensayo clínico median diferentes intervinientes que trabajan juntos en 

armonía dentro de un patrón estricto de interacción, definiendo sus responsabilidades y permitiendo la 

recopilación de datos del ensayo de alta calidad de manera segura y ética. 

Autoridad regulatoria de fármacos: La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o en 

la Unión Europea la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) son autoridades regulatorias de 

fármacos con sus propias normas para la aprobación de protocolos de ensayos clínicos [5]. 

Promotor: Es una persona, empresa, institución u organización que se responsabiliza por la 

iniciación, la gestión y el financiamiento de un ensayo clínico. Es el responsable de realizar y mantener 

un sistema de control y garantía de calidad con Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) escritos a 

fin de asegurar que los ensayos sean realizados y los datos sean generados, documentados y comunicados 

de acuerdo con el protocolo, la BPC y la normativa vigente. Es también responsable por el diseño del 

ensayo, dirección del ensayo, selección de los investigadores y de las instituciones, manejos de datos y 

preparación de documentos: deberá utilizar personas debidamente cualificadas para supervisar la 

realización global del ensayo, manejar y verificar los datos, realizar los análisis estadísticos y preparar los 

informes del ensayo [6]. 

Monitor: Profesional que tiene la competencia científica y clínica necesaria para supervisar el 

progreso de un ensayo clínico. Es designado por el promotor y asegura que el ensayo se lleva a cabo de 

acuerdo con el protocolo, siguiendo los procedimientos, la BPC y los requerimientos regulatorios [6]. 

Investigador: El profesional o persona que ejerce una profesión reconocida para llevar a cabo 

investigaciones en razón de su formación científica y de su experiencia en la atención sanitaria requerida. 

Tiene responsabilidades como: conocer a fondo las propiedades de los medicamentos en investigación, 

estar de acuerdo y firmar junto con el promotor el protocolo del ensayo, garantizar que el consentimiento 

informado se recoge de conformidad a lo establecido en las normas éticas y legales en vigor, recoger, 

registrar y notificar los datos de forma correcta y garantizar su veracidad, notificar inmediatamente los 
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acontecimientos adversos graves o inesperados al promotor, garantizar que todas las personas implicadas 

respetarán la confidencialidad de cualquier información acerca de los sujetos del ensayo, así como la 

protección de sus actos de carácter personal e informar regularmente al comité ético de investigación 

clínica de la marcha del ensayo [5, 6, 7].  

Comité de ética: EL Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) es un organismo independiente, 

constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios. Las responsabilidades del CEIC son 

salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar durante el tiempo de permanencia de los sujetos del 

ensayo. Tiene de garantizar la idoneidad de los investigadores, la adecuación de las instalaciones, así 

como los métodos y los documentos que vayan a utilizar-se para informar a los sujetos del ensayo (con el 

fin de obtener su consentimiento informado) y determinar un calendario de seguimiento, etc. El CEIC 

deberá evaluar la documentación que acompaña la solicitud de un ensayo clínico y documentar por escrito 

sus criterios de evaluación, identificando claramente el ensayo, los documentos revisados, así como las 

fechas de los documentos [6].  

Sujeto: Es la persona que participa en un ensayo clínico, como receptor del medicamento en 

investigación o como control. La participación en el ensayo es voluntaria y el sujeto puede negarse a 

participar o retirarse en cualquier momento, sin penalización o pérdida de beneficios.  

La legislación y las normas de aplicación europeas sólo permiten la inclusión de sujetos en proyectos 

de investigación con la obtención previa del Consentimiento Informado, otorgado por el propio sujeto o 

por su representante legal, ante situaciones de urgencia, por imposibilidad física o psíquica pasajeras y 

con el dictamen previo del CEIC.  El Consentimiento Informado es un proceso por el cual un sujeto 

confirma voluntariamente su decisión de participar en un ensayo después de haber sido informado 

debidamente de todos los aspectos del ensayo que son relevantes para la decisión de participar del sujeto 

[6,8]. 

 

La gestión de ensayos clínicos en los Servicios de Farmacia Hospitalaria engloba funciones que son 

definidas según la legislación vigente, con previo acuerdo con el promotor y/o el investigador  

 

6.1. Inicio del ensayo 

Previo al comienzo del ensayo, se realiza una visita de inicio en el Servicio de Farmacia que tiene 

como objetivo recoger la documentación que el promotor o monitor deben aportar para poder iniciar el 

ensayo clínico, así como establecer los procedimientos y requisitos generales para el correcto desarrollo 

de la investigación. En esta visita se hace la revisión de la documentación del ensayo clínico, así como los 

requerimientos específicos que aplicará el Servicio de Farmacia en el estudio. 

El monitor da a conocer una serie de datos como el protocolo, en qué consiste el estudio, su diseño, 

características del producto estudiado, número previsto de pacientes a incluir, etc. También da los datos 

del investigador principal, de los colaboradores médicos autorizados a prescribir y/o retirar la medicación 

de ensayo y datos de contacto del monitor. El manual de preparación de las muestras en el caso de que 

deba hacerse en el Servicio de Farmacia y certificados de análisis de las muestras están también 
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disponibles. Referente a las muestras son disponibles: aportación, embalaje, vía de administración, 

recepción de los envíos de medicación, control de stock, proceso de aleatorización, asignación, 

manipulación, dispensación, devolución y destrucción de las muestras. 

 

6.2. Recepción de medicamentos en investigación  

Las cajas o paquetes de medicación se recogen de las 09:00-12h de la mañana, confirmando el 

destino (Servicio de Farmacia o Ensayos Clínicos) y el nombre de la farmacéutica responsable. Se deberá 

comprobar la integridad física de las muestras y las condiciones de conservación durante el transporte, 

por ejemplo, si se trata de medicamentos termolábiles tiene de comprobarse el registro de temperatura en 

el dispositivo de registro. En el caso de que haya sufrido una desviación de temperatura se pondrá la 

medicación en cuarentena y se contactará con el monitor del estudio. 

Posteriormente, se mira el contenido del envío, cotejándolo con el albarán: la descripción de las 

muestras, dosis, nº de envases, lotes, caducidades y nº de kit. Se dará entrada en el programa informático, 

especificando la fecha de recepción, descripción de las muestras, cantidad, números de kit, lote y 

caducidad. Se archivará el albarán y los certificados de análisis (si los hay) junto con el resto de 

documentación del ensayo 

 

6.3. Custodia de medicamentos en investigación  

Los servicios de farmacia se responsabilizan por la correcta conservación y almacenamiento de los 

medicamentos. El almacén de las amuestras de ensayos clínicos es independiente del resto de 

medicamentos del Servicio de Farmacia y las muestras de ensayos clínicos se almacenarán por protocolo 

y el lugar que ocupan estará perfectamente identificado, de forma que se disminuya al máximo la 

posibilidad de cometer un error 

 6.4. Dispensación de medicamentos en investigación 

En la solicitud de las muestras (Prescripción) es utilizado un modelo o impreso especial de 

prescripción /dispensación para ensayos clínico. Las prescripciones son validadas por un farmacéutico 

que verifica que se ajustan a lo establecido en el protocolo, al esquema de dosificación y duración de 

tratamiento. 

En el procedimiento de dispensación se obtiene el nombre del paciente, número de historia clínica, 

número de paciente, visita y firma del médico. Es necesario, en la dispensación, anotar las muestras 

dispensadas, así como sus kits, lotes, fecha de caducidad, la fecha de dispensación y la firma del 

profesional que dispensa. Es importante leer las normas de dispensación, que indican cómo se debe 

dispensar, si hay que coger viales usados, coger etiquetas, etc. 

 

6.5.  Preparación 

En la preparación de la medicación se procede igual como en la dispensación, pero, en este caso, la 

medicación debe entregarse a la Unidad de Farmacia encargada de su preparación, se debe utilizar los 

procedimientos generales, registrarse los datos solicitados por el promotor, utilizar etiquetas que no 
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permitan diferenciar la medicación experimental del control y registrar el protocolo de manera que el 

médico, al prescribir no pueda diferenciar ramas de tratamiento.  

 

6.6.  Devolución 

Se recoge la medicación del paciente y se confiere número del paciente, fecha de dispensación, 

nombre del estudio. Se hace la actualización del sistema y se saca la hoja que luego va a ser archivada en 

su respectivo estudio. Después, la medicación recibida guardada en el armario de su determinado estudio. 

 

6.7. Monitorización y seguimiento de ensayos clínicos  

El seguimiento de las muestras de investigación y/o control del ensayo, se realizará tanto con el 

investigador como con el Servicio de Farmacia del centro, durante las visitas de monitorización. En la 

monitorización se hace la revisión de recepciones, dispensaciones, registros de temperatura, caducidades 

y de la devolución al laboratorio o destrucción de la medicación en el Servicio de Farmacia.  

 

6.8. Cierre del ensayo clínico  

En la visita de cierre del centro, el monitor revisa la documentación del ensayo clínico, solicita una 

notificación por escrito de la finalización del ensayo clínico y presenta una copia de la carta de 

comunicación de cierre al Comité Ético de Investigación Clínica. 

 

 

7.  PROGRAMAS DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

7.1.  Valorfarm 

 Valorfarm es el programa que se usa para realizar el proceso de seguimiento farmacoterapéutico 

en pacientes de alta morbilidad, esto es, pacientes diana: trasplantados y crónicos. Los cuales, entre otros 

factores de riesgo, poseerán la cualidad de ser polimedicados. 

Este procedimiento consta de los siguientes pasos: 

1- En primer se identifica al paciente de riesgo (captación), se pasa a activo en la agenda del 

programa Valorfarm, se realiza una revisión inicial de la historia clínica del paciente en los programas 

pertinentes (Orion, Mizar, Prisma) y tras ello se avisa al médico de la inclusión del paciente en el 

programa Valorfarm. 

2- El siguiente paso consistirá en la obtención de datos de la historia clínica del paciente, 

recogiendo información tal como la medicación que tomaba previamente al ingreso, y posteriormente, 

se preparará el material necesario para la primera visita en planta al paciente. 

3- En la primera visita al paciente principalmente se le explicará en qué se basa la medicación que 

está tomando, cuál es su objetivo, cuándo ha de tomarla y el método de empleo correcto, además de 

responderle las posibles dudas que le surjan relacionadas con la medicación. 
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4- Tras ello se registrará la primera visita en Valorfarm, y posteriormente se hará una valoración del 

paciente, concentrándose principalmente en su capacidad para comprender todo lo explicado 

relacionado con la medicación, y el riesgo de este a la hora de adherirse correctamente al tratamiento. 

Después, se redactará un plan de acción de seguimiento basado en los factores previamente valorados. 

5- Posteriormente, se ejecutará el plan de acción, en el que se preparará todo el material informativo 

que hay que dar al paciente, registrando en Valorfarm la medicación y la pauta de ingesta que ha de 

tener tras el alta, prestando atención por otra parte en la conciliación al tratamiento previo ingreso. En el 

momento del alta se le explicará de nuevo al paciente cómo y cuándo ha de tomar la medicación, 

además de las precauciones que tiene que tener en cuenta. Adicionalmente, se le entregará un esquema 

horario de la medicación. De forma complementaria, también se le puede hacer un cuestionario de 

comprensión de todo lo explicado, para asegurarse de que todo lo dicho ha sido entendido. Pasada 

aproximadamente una semana tras el alta, se le realizará al paciente, o a la persona encargada de su 

cuidado, una encuesta telefónica con el objetivo de revisar el grado de adherencia al tratamiento. 

6- Hecho esto, se procede a valorar el grado de riesgo, tomando la decisión si se debe de continuar 

con el programa de seguimiento farmacoterapéutico, implicando esto posteriores visitas, seguimiento y 

formación, o, en caso contrario, si todo está correcto se procederá a la salida del programa. 

 

 7.2. Conciliación: Ingreso al alta   

Es el proceso formal que consiste en obtener el listado completo y exacto del tratamiento crónico 

del paciente y adecuar éste a la prescripción médica realizada tras la transición asistencial. El objetivo de 

la conciliación es asegurar que los pacientes reciben todos los medicamentos que estaba tomando 

previamente y que sigan necesitando tras el ingreso, confirmando que están prescritos con la dosis, vía y 

frecuencia correcta; además que son adecuados a la situación del paciente.  

En este proceso se debe considerar si durante la transición del paciente se ha modificado y/o 

suspendido algún medicamento por prescripción, y si ésta ha sido realizada en el hospital.  

 

 7.3. Formación - Información al alta  

En el caso de los pacientes trasplantados se lleva un procedimiento en el que todos los días el 

farmacéutico revisa la prescripción. Todos los días se lleva un seguimiento del paciente trasplantado. Y se 

inicia la formación del paciente en su medicación a los pocos días del trasplante.  Todo paciente al 

realizarle el alta se le realizará una visita en la cual se le entregará una carpeta con la siguiente 

información: 

• Informe con el INFOWIN actualizado y con la medicación que se llevará a casa.  

• Una guía del estilo de vida que debe llevar, el farmacéutico le explicará algunas normas 

generales de importancia.  

• Instrucciones de cómo debe venir cuando venga a hacerse las analíticas (Sin haberse tomado la 

medicación de esa mañana y tomarla a las dos horas del desayuno).  

• La información que deberá darle a su médico de cabecera 
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• Información a complementar por enfermería 

 

 

 

7.4. Adherencia 

La medida de la adherencia terapéutica va a ser fundamental para valorar los resultados de los 

programas de atención farmacéutica llevados a cabo con los pacientes trasplantados. Va a ser importante 

porque pondrá de manifiesto cual ha sido el alcance de las actividades formativas llevadas a cabo por el 

farmacéutico cuyo destinatario es el paciente. Tal y como se ha comentado con anterioridad en este grupo 

de pacientes es determinante el correcto manejo de los fármacos y este aspecto está directamente 

relacionado con la aparición o ausencia de PRM. Por tanto, la adherencia por parte del paciente implicará 

que los procedimientos impartidos son adecuados y consiguen los objetivos perseguidos.  

Para llevar a cabo la medida de la adherencia se realiza una encuesta telefónica (cuestionario 

SMAQ) a cada paciente en particular tras el alta hospitalaria. La llamada se realiza en torno a los 15-20 

días siguientes al alta y consta de una serie de preguntas que, en función a las contestaciones obtenidas, 

catalogan al paciente como adherente o no adherente.  

 

7.5.  Agenda Consultas Externas  

La agenda de consultas externas es un recurso que forma parte del programa de atención 

farmacéutica a los pacientes trasplantados. Se trata de un procedimiento de refuerzo de la formación 

prestada al paciente y se llevará a cabo con aquellos pacientes en los que se detectan especiales 

necesidades de seguimiento farmacoterapéutico. Los pacientes serán citados, por parte del farmacéutico 

que haya llevado a cabo su seguimiento durante el ingreso, en consulta externa del hospital. En ellos se 

refuerzan los criterios de formación y se intentan identificar sus carencias. 

Los pacientes que se citarán a consulta externa serán: 

• Aquellos pacientes cuyas respuestas en el cuestionario SMAQ lo definan como un paciente no 

adherente.  

• Aquellos pacientes en los que se identifiquen dificultades de comprensión durante la atención 

llevada a cabo durante el ingreso. 

• Aquellos pacientes catalogados como de Nivel 1 (riesgo global) según el Modelo de Selección 

de Pacientes Crónicos de la SEFH. 
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8. PROYECTO ESPECÍFICO 

 

CONTROL DE CALIDAD EN RECEPCIÓN DE LA MEDICACIÓN  

8. 1. Descripción, Justificativa  

La investigación clínica con medicamentos es fundamental y permite que los medicamentos sean 

autorizados por las agencias de medicamentos, que sean comercializados por sus titulares y permite 

también investigar nuevas formas de uso o formas de uso más eficiente cuando los medicamentos se 

encuentran ya comercializados. La investigación clínica genera conocimiento de alta calidad para 

desarrollar herramientas terapéuticas que contribuyan para la prevención, alivio y curación de las 

enfermedades y para la mejora de la calidad de vida de la población [2]. 

En el procedimiento de la recepción de muestras para investigación clínica en el Servicio de 

Farmacia se debe establecer el horario, el lugar y qué personal es encargado de la recepción. También se 

debe identificar el ensayo clínico de que se trata, comprobar que pertenece al centro y si corresponde a un 

ensayo clínico en curso o si es de nuevo inicio. Se deberá asegurar la integridad física de las muestras y 

las condiciones de conservación durante el transporte, por ejemplo, si se trata de medicamentos 

termolábiles se tienen de confirmarse el registro de temperatura en el dispositivo de registro. En el caso 

de que haya sufrido una desviación de temperatura se pondrá la medicación en cuarentena y se contactará 

con el monitor del estudio [9].  

En la recepción también se comprobará el contenido del envío, comparando con el albarán: el 

código del promotor (debe aparecer completo, de manera que pueda ser diferente para cada estudio), el 

número de envío, la descripción de las muestras, dosis, número de envases, caducidades, número de kit y 

lotes de medicación. Deberá hacer-se le acuse de recibo, registro de la entrada y archivo, se dará entrada 

en el programa informático que se tenga, o en su defecto se hará un registro manual, especificando la 

fecha de recepción, descripción de las muestras, cantidad, números de kit, lote, caducidad y condiciones 

de conservación. Una vez verificado el envío, y tanto si este es correcto como si no lo es, se enviará acuse 

de recibo de la recepción y se archivará el albarán y los certificados de análisis (si los hay) junto con el 

resto de documentación del ensayo [9,10]. 

Los servicios de farmacia donde se realizan los ensayos clínicos se responsabilizan de la correcta 

conservación y almacenamiento de los medicamentos. El almacén de las muestras de ensayos clínicos 

debe ser independiente del resto de medicamentos del Servicio de Farmacia y las muestras de ensayos 

clínicos se almacenarán por protocolo. El lugar que ocupan las muestras estará perfectamente 

identificado, de forma que se disminuya al máximo la posibilidad de cometer un error.  

Es necesario tener algún sistema de control de caducidades de forma que se garanta que no se 

van a dispensar medicamentos caducados o con fecha de caducidad muy próxima y se deberá asegurar el 

control de temperatura y que no se producen desviaciones, para eso se utilizan distintos sistemas de 

control en almacenamiento. Es necesario una zona de almacenamiento a temperatura ambiente (15-25ºC), 

neveras (2-8ºC) y congelador (normalmente de (-20ºC) - (-25ºC), aunque en algunos casos se requieren 
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congeladores de (-70ºC)). Si se produce una desviación de temperatura significativa por su duración o por 

la temperatura registrada se contactará con los monitores de los ensayos afectados. Esta medicación 

debería quedarse en cuarentena, hasta que el promotor decida si puede ser utilizada para el ensayo o debe 

ser retirada y reemplazada. Los registros de temperatura podrán consultarse en el Servicio de Farmacia 

durante la visita de monitorización [9]. 

En los ensayos clínicos se debe asegurar que hay un sistema de control y garantía de calidad con 

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) escritos a fin de asegurar que los ensayos sean realizados 

y los datos sean generados, documentados y comunicados de acuerdo con el protocolo, las BPC y la 

normativa vigente. La gestión de ensayos clínicos en los Servicios de Farmacia Hospitalaria incluye 

definir y redactar procedimientos de calidad y aplicarlo en cada fase del manejo de datos, para asegurar 

que todos ellos son fiables y que han sido procesados de forma correcta [6]. 

 

 8.2. Objetivos 

Objetivo general: Comprobar y comparar el contenido del envío con el albarán y con su registro, 

haciendo un análisis de las incidencias ocurridas durante la recepción de la medicación. 

Objetivos específicos:  

• Revisar la medicación, el albarán y registro de la recepción; 

• Hacer el registro de las incidencias; 

• Recoger las incidencias, analizarlas y cuantificarlas; 

• Determinar los errores más frecuentes. 

 

8.3. Metodología 

Ámbito: Farmacia de Ensayos Clínicos del Hospital La Fe – Valencia 

Diseño: Esto es un estudio observacional transversal prospectivo donde se procura hacer un 

control de calidad durante la recepción de la medicación y hacer una comparación entre el recibido y su 

registro en los programas informáticos utilizados en el servicio de farmacia. 

Población y tamaño de muestra: Medicación recibida por la unidad de ensayos clínicos del 

Hospital La Fe de 27 enero hasta 24 marzo (8 semanas). 

Procedimientos: Durante la recepción se tiene de comprobar la integridad física de las muestras, 

las condiciones del envío y confirmar si el contenido del envío corresponde al albarán, incluyendo:   

1- Código del ensayo (en caso de códigos iguales confirmar el nombre del médico); 

2- Temperatura de conservación en el transporte; 

3- Descripción de las muestras: dosis y número de envases; 
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4- Número de kit; 

5- Número de lote; 

6- La caducidad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente tiene de hacer-se el registro del envío, incluyendo, además de lo anterior, 

también: 

1- Fecha de Recepción; 

2- Número del envío; 

3- La ubicación.  

Figura 2 - Ejemplo de un Albarán 



  
MEMORIA DE PRÁCTICAS TUTELADAS 

ENERO A ABRIL 2017 
 

25 
 

Detrás de comprobar todo esto, en caso de algún error, es necesario registrar las incidencias en la 

plataforma de ensayos clínicos del Hospital La Fe, “GESTIÓN ENSAYOS CLÍNICOS”. Después de 

hacer el registro de la incidencia se tiene de resolver la incidencia. Si la incidencia se debe a un error en el 

registro, fácilmente se puede resolver modificando el registro en la Plataforma, si el error implica 

temperaturas de alarma a llegada, o ubicación de las muestras a temperaturas distintas de las requeridas se 

tiene de ponerse en contacto con el promotor y esperar a su decisión. 

Los parámetros de las incidencias seleccionados para estudio están descritos en la tabla 1. 

 

Tabla 2 - Códigos utilizados en registro de las incidencias 

Registro de la incidencia - Codificación 

Excursión de temperatura en recepción (termómetro con desvío) 

Albarán de entrada no coincide con la medicación recibida 

Medicación recibida en mal estado (rota, mojada, etc.) 

Termómetro no Activado 

Error en registro de la fecha de recepción 

Error en registro del código de ensayo 

Error en registro del número de envío 

Error en registro del número de lote 

Error en registro del número de kit 

Figura 3 -  Informe de entrada correspondiente al albarán de la figura 2 
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Error en registro de la caducidad 

Error en registro /Muestra Incorrecta (dosis, nº unidades, etc.) 

Error en la ubicación 

Error en la ubicación y temperatura de conservación 

OTROS 

Termómetro no detenido en recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del registro de las incidencias, fueron analizados los datos en Excel. El análisis tiene en 

cuenta el porcentaje de incidencias, el tipo de incidencia, su frecuencia semanal, el tiempo hasta ser 

detectada y el tiempo de resolución de la incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Ejemplo de un registro de incidencia 
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16%

84%

PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

RECEPCIÓN CON INCIDENCIA

RECEPCIÓN SIN INCIDENCIA

Gráfico 1 - Proporción de recepciones con y sin incidencia 

8.4. Resultados y Discusión  

 

La evaluación de los datos del estudio apunta que, desde 27 enero hasta 24 de marzo (un total de 

8 semanas), en 279 recepciones revisadas, se observarán 44 incidencias, lo que corresponde a cerca de 

16% de las recepciones revisadas.  

 

 

 Comparando los diferentes tipos de errores, se puede constatar que el “Registro incorrecto de la 

caducidad” fue  la incidencia que ocurrió  con más frecuencia, lo que representa el 25 % de las 

incidencias detectadas. Esto es un error que puede ocurrir porque algunas muestras son reetiquetadas 

teniendo las dos etiquetas, la antigua y la nueva, o también porque algunos lotes de las mismas muestras 

pueden tener fechas de caducidad distintas, lo que puede ser engañoso.  
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Excursión de temperatura en recepción (termómetro con

desvío)

Albarán de entrada no coincide con la medicación recibida

Medicación recibida en mal estado (rota, mojada, etc.)

Fecha de Recepción incorrecta

Código de Ensayo incorrecto

Número de envío incorrecto

Número de lote incorrecto

Número de kit incorrecto

La caducidad incorrecta

Termómetro no activado

Amuestra Incorrecta (dosis, nº unidades, etc)

La ubicación incorrecta

La ubicación y temperatura de conservación incorrectas

OUTROS

Termómetro no detenido

Tipos de Incidencia y su frecuencia

% incidencia

Gráfico 2 - Tipos de incidencia y su proporción 

Otros 
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El segundo error más frecuente, correspondiente a 11,4%  de las incidencias es la “Excursión de 

temperatura en recepción” al que pertenecen a esto grupo las muestras que llegan al servicio de farmacia 

con el dispositivo de registro de temperaturas durante el transporte con HIGHT o LOW ALARM. 

Aproximadamente el 18% de las incidencias registradas son debidas a errores cometidos por el 

promotor, o sea, se consideran todos los errores que non son cometidos pelo servicio de Farmacia, e  

incluyen las muestras que llegan con el dispositivo de registro de temperaturas durante el transporte con 

HIGHT o LOW ALARM, las muestras que vienen sin tener el termómetro activado, un caso de medicación 

robada en transporte y, también, el caso del  albarán no estar de acuerdo con la medicación efectivamente 

recibida. Las restantes incidencias son errores del servicio de farmacia, principalmente en el registro de la 

medicación recibida en el programa de “GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS”. 

Las incidencias pueden ser detectadas en el momento de la recepción de la medicación, 

correspondiendo al 20% de las detecciones, pero la mayoría de las incidencias se detectan en el control de 

calidad, dado que el mayor porcentaje de las incidencias se deben a errores de registro durante la 

recepción. 

 

 

 

 

 

 

El tiempo necesario desde que la incidencia se detecta hasta que se resuelva varía en función del 

tipo de incidencia. Si la incidencia necesita ser comunicada a el promotor para ser solucionada, 

generalmente es necesario más tiempo hasta su resolución, una media de 5,4 días hábiles desde de la 

detección hasta resolución, porque hay que esperar la respuesta del promotor para indicar si el 

medicamento puede ser utilizado o se tiene que dar baja de la medicación (destrucción o devolución). 

Cuando la incidencia es debida, simplemente, a un error de registro la media de resolución es 1,8 días 

hábiles desde  la detección hasta resolución. 

18%

82%

Errores del promotor vs 

errores del Servicio de 

Farmacia 

Error promotor

Error Servicio de

Farmacia

20%

80%

Detección en Recepción vs en 

Control de calidad

Recepción

Control de

Calidad

Gráfico 3- Proporción de errores cometidos pelo 

Promotor y por el Servicio de Farmacia 

Gráfico 4 – Proporción de incidencias detectadas 

en la recepción de las muestras y después en 

control de calidad 
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Las incidencias detectadas atribuidas al servicio de Farmacia son en su mayoría debido a errores 

de registro. Las personas con mayor porcentaje de error son personas que realizan pocas recepciones y 

como no es un trabajo que hacen cada día están más propicias para cometer errores. 

 

El análisis de los resultados muestra que la proporción de incidencias por semana no está  

relacionada con la semana en que las recepciones son hechas por las personas que cometen más errores, 

porque la mayoría de las recepciones son hechas por la misma persona. Las semanas con más  incidencias 

tampoco coinciden con las semanas en que la carga de trabajo es mayor en función de las recepciones. 
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Gráfico 5- Porcentaje de incidencias cometidas por cada persona en Servicio de Farmacia 

Gráfico 6- Porcentaje de incidencias por semana 
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8.5. CONCLUSIÓN 

 

 En esto estudio fueran analizadas 279 recepciones y fueran detectadas 44 incidencias, lo que 

equivale a 16% de las recepciones. La mayoría de las incidencias son detectadas en el Control de Calidad 

y se deben a errores en registro de las recepciones en Plataforma de los Ensayos Clínicos, siendo el error 

más frecuente el “Error en registro de la caducidad”.  

El control de calidad se realiza habitualmente por las Farmacéuticas de los ensayos clínicos, 

excepto la parte de la revisión de la medicación, ya que es trabajo que necesita de algún tiempo y las 

Farmacéuticas no tienen tiempo suficiente para hacerlo. Sin embargo, tienen el trabajo adicional de 

modificar los registros incorrectos de la medicación, poner la medicación en cuarentena, si es necesario, y 

entrar en contacto con el promotor para saber el procedimiento de resolución de la incidencia. Todavía 

esto es un trabajo importante una vez que muchas de las incidencias fueran detectadas durante la revisión 

de la medicación en su ubicación. 

Esto estudio de control de calidad en recepción, así como en todo el proceso de los ensayos 

clínicos, es esencial para: 

• Asegurar que los resultados en final del ensayo son precisos y tienen calidad;  

• Mejorar la calidad de las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Farmacia; 

• Mejorar la organización interna y la división de responsabilidades, sensibilizando los 

profesionales intervinientes que son parte importante e indispensable de los procesos en los que 

se trabaja. 
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