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Resumo 

 

O estágio curricular representa o culminar de 5 anos de aprendizagem do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. É uma oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

ao longo do percurso académico, já que representa o primeiro contato do estudante com a 

realidade profissional, permitindo-o crescer enquanto profissional de saúde.  

Este tipo de estágio torna-se um experiência bastante enriquecedora sendo uma via de 

aprendizagem intensa, porque permite adquirir ferramentas técnicas bem como competências de 

comunicação e de desenvolvimento de relações interpessoais com outros profissionais da área. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes; Na primeira são exploradas as 

atividades que desenvolvi na farmácia comunitária, desde os processos que envolvem a aquisição 

do medicamento até ao contato último com o utente e a própria dispensa do medicamento. A 

segunda parte do relatório refere-se a temas desenvolvidos com base no interesse do público alvo 

da farmácia. Um dos projetos abordados foi com a temática "Constipação e Gripe", na medida em 

que estagiei numa altura de atividade viral elevada e era frequente surgirem utentes com sintomas 

associados a constipação e/ou gripe. O projeto consistiu na realização de uma formação interna 

na farmácia, a elaboração de um cross-selling para incentivar as vendas de produtos OTC e de 

um panfleto informativo acerca da prevenção da patologia. No segundo projeto, foi realizado um 

rastreio com o objetivo de identificar atempadamente utentes em risco de desenvolver a Diabetes 

Mellitus tipo 2 e sensibilizar a população com indicações para adoção de um estilo de vida 

saudável. 
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Parte I – Descrição das atividades realizadas durante o estágio curricular  

1. Introdução  

A farmácia comunitária é um dos espaços que se caracteriza pela prestação de cuidados 

saúde com elevado grau de conhecimentos técnico-científicos e é uma das áreas de atuação 

predominante do farmacêutico [1]. 

O farmacêutico comunitário desempenha um papel importante como agente de saúde pública, 

na medida em que tem um contato privilegiado com o utente, promovendo a adesão à terapêutica, 

através do uso racional do medicamento e do seguimento farmacoterapêutico, minimizando os 

riscos associados ao uso dos medicamentos [1]. 

A farmácia comunitária atua cada vez mais no âmbito da promoção de um estilo de vida 

saudável e disponibiliza cada vez mais serviços essenciais à saúde do utente [1].  

Realizei o estágio curricular na Farmácia do Campo (FdC), no Porto, entre os dias 6 de 

dezembro de 2017 a 6 de março de 2018, tendo como orientadora a Dra. Inês Fonseca Marques, 

Diretora Técnica (DT) da FdC. O estágio decorreu no seguinte horário, das 9h00 às 17h00, com 

uma pausa para almoço. O presente relatório contextualiza a farmácia e o seu funcionamento, 

bem como as atividades realizadas diariamente. 

De forma sumária, na Tabela 1, encontra-se o cronograma com as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular. 

Tabela 1: Cronograma com as atividades desenvolvidas durante o estágio 

Atividades desenvolvidas Meses 

Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Receção, conferência e armazenamento de 

encomendas 

x x x x 

Controlo de prazos de validade e temperaturas x x x x 

Gestão de devoluções x x x x 

Serviços farmacêuticos  x x x 

Atendimento ao público x x x x 

Formações complementares   x x 

Projeto I – Constipação e Gripe  x x  

Projeto II - Diabetes Mellitus   x  

 

2. Farmácia do Campo 

2.1. Contextualização 

A FdC situa-se na Praça da República, nº119, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto. 

Encontra-se situada numa zona central e histórica da cidade do Porto, com bom acesso em 

termos de transportes públicos, proximidade a unidades de Saúde (Hospital da Irmandade da 
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Lapa e Centro de Atendimento a Toxicodependentes), estabelecimentos comerciais, escolas e 

residências privadas.  

Em relação ao perfil de utentes da FdC, observa-se que são utentes habituais, de uma faixa 

etária mais avançada, residentes na zona. Este tipo de utente geralmente apresenta-se 

polimedicado e devido à proximidade dos utentes à FdC, é possível um atendimento mais 

individualizado, permitindo um seguimento farmacoterapêutico e controlo de patologias crónicas.  

A FdC pertence ao grupo de farmácias Holon, uma rede nacional de farmácias, que apesar de 

partilharem a mesma marca e imagem, são independentes e autónomas. As farmácias do grupo 

Holon diferenciam-se pelo seu atendimento pró-ativo e dirigido ao utente, com um portefólio de 

produtos e serviço inovadores e distintos [2].  

2.2. Horário de Funcionamento  

A FdC está aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 19h30 e aos sábados 

das 9h00 às 13h00. De acordo com a escala emitida pela Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) e a respetiva Administração Regional de Saúde do Norte e, em conjunto com outras 

farmácias do Porto, a FdC efetua turnos de serviço permanente, para além do horário de 

funcionamento normal. 

2.3. Recursos Humanos 

De acordo com o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, os recursos humanos devem 

ser constituídos por um quadro farmacêutico composto por um DT e, pelo menos, um segundo 

farmacêutico, e um quadro não farmacêutico, estando neste último incluídos técnicos de farmácia 

ou outros profissionais habilitados [3]. 

A direção técnica encontra-se a cargo da Dra. Inês Marques, responsável pela gestão 

económica e por coordenar os atos farmacêuticos praticados na farmácia. A equipa é constituída 

por uma farmacêutica-adjunta, a Dra. Vanessa Azevedo, por dois técnicos de farmácia, o Sr. 

Paulo Sousa e o Sr. Emanuel Caetano, e por uma auxiliar, Dona Bertila Oliveira. 

Para uma melhor gestão das tarefas, a FdC encontra-se organizada por departamentos: 

▪ Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Intervenção Farmacêutica, 

representado pela Dra. Inês Marques; 

▪ Departamento de Marteking e Comunicação e Departamento de Atendimentos, 

assegurado pela Dra. Vanessa Azevedo; 

▪ Departamento de Produtos Holon, delegado ao Sr. Emanuel Caetano; 

▪ Departamento de Projetos e Serviços, entregue ao Sr. Paulo Sousa. 

 
A equipa da FdC é um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento da farmácia e 

consequentemente para um atendimento de excelência ao utente. Simultaneamente, é uma 

farmácia com um ambiente muito familiar pelo que tive a satisfação de presenciar situações de  

grande afeição dos utentes pelos profissionais da FdC. 
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2.4. Espaço Físico 

O espaço físico da FdC cumpre com a legislação aplicável e as Boas Práticas Farmacêuticas 

para a Farmácia Comunitária, que é fundamental para a garantia da qualidade e prestação de 

cuidados de saúde [3,4]. No Anexo I encontram-se retratados fotograficamente os espaços físicos 

da farmácia para uma melhor compreensão da descrição dos mesmos. 

2.4.1. Espaço Físico Exterior 

A FdC encontra-se inserida num edifício habitacional ocupando o piso térreo, identificada com 

a inscrição “Farmácia” e o símbolo de ”cruz verde” iluminado. Na porta de entrada ao público tem 

a indicação o horário de funcionamento da farmácia, bem como o nome do DT. Além disso, 

encontra-se exposta a informação sobre as farmácias do município que se encontram em regime 

de serviço permanente, a sua localização e forma de contatar o farmacêutico responsável [5]. 

 Do exterior, é possível visualizar uma montra envidraçada onde estão expostos produtos de 

venda livre de rotatividade sazonal ou em campanha promocional e de cartazes informativos sobre 

rastreios ou serviços disponíveis na farmácia. 

O acesso às instalações da FdC é realizado através de uma rampa por forma a facilitar o 

acesso dos utentes que apresentem mobilidade reduzida [4].  

2.4.2. Espaço Físico Interior 

O interior da FdC é constituído por uma zona de atendimento ao público e uma zona 

multifuncional de acesso restrito.  

A zona de atendimento ao público é constituída por um balcão contínuo com três postos de 

atendimento. A ladear os balcões existem expositores de vidro nos quais estão dispostos produtos 

de dermocosmética e capilares, de higiene pessoal, de ortopedia, entre outros.  

A zona anterior aos balcões é composta por prateleiras com a disposição dos Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), de acordo com a rotatividade sazonal. Na parte inferior 

desta zona, de forma protegida do contato com o utente, encontram-se os Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) de marca organizados por ordem alfabética. 

De forma contínua à área de atendimento, a FdC possui um gabinete de atendimento 

individual, onde são efetuadas as determinações de parâmetros bioquímicos, a consulta de 

nutrição e a consulta farmacêutica. A consulta farmacêutica possibilita o acompanhamento do 

doente medicado, de forma a contribuir para resultados clínicos positivos. Entre muitos aspetos, 

inclui revisão da farmacoterapia e verificação de interações medicamentosas. Além disso, como 

depreende um atendimento mais especializado concede ao utente espaço para colocar todas as 

suas questões.  

A zona de acesso restrito destina-se à realização das tarefas administrativas, receção de 

encomendas e armazenamento dos restantes medicamentos. Nesta área também se encontram 

armazenados os medicamentos que requerem condições especiais, como insulinas e vacinas, que 

são armazenados num frigorífico (2-8°C).  
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De referir que todos os locais de armazenamento de medicamentos se encontram devidamente 

controlados quanto às condições de humidade e temperatura, sendo realizado o seu registo 

semanalmente. 

2.5. Fontes de Informação 

O rigor e a credibilidade da informação científica fornecida ao utente durante a dispensa do 

medicamento são condições indispensáveis no ato farmacêutico. Desta forma, o profissional de 

saúde deve estar em constante atualização para responder às necessidades do mercado e do 

desenvolvimento científico, bem como responder às necessidade de utentes mais exigentes.  

A FdC tem à disposição dos seus funcionários fontes de informação atualizadas de presença 

obrigatória, nomeadamente a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o Resumos das 

Características do Medicamento em formato papel, digital ou online [3,4].  

Também é frequente recorrer ao Infomed, uma base de dados de medicamentos online criada 

pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.). No entanto, o 

Sifarma® é a fonte informativa mais utilizada devido ao rápido acesso da informação acerca do 

medicamento, nomeadamente indicações terapêuticas, posologias e contraindicações. 

2.6. Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) é uma das ferramentas que auxilia a realização das atividades 

diárias da farmácia com segurança, eficácia e rapidez, uma vez que permite ter várias funções 

integradas e ligadas entre si. 

A FdC dispõe do software Sifarma® criado pela Global Intelligence Technologies (GLINTT®), 

no qual a ANF tem participação. Este software possibilita a gestão do circuito do medicamento e 

de outros produtos farmacêuticos, desde a criação e receção da encomenda até à dispensa do 

medicamento e/ou produto de saúde ao utente. Permite a realização de diversas tarefas como 

controlo de stocks, gestão de prazos de validade, devoluções, faturação, processamento de 

receituário, entre muitos outros procedimentos de gestão [6]. 

Entre as muitas funcionalidades deste software, permite a criação de fichas de utente, onde é 

possível fazer um melhor seguimento farmacoterapêutico. Também é possível o acesso à 

informação científica do medicamento, o que permite uma maior segurança aquando da dispensa 

do medicamento, na medida em que é disponibilizada informação sobre contraindicações e 

interações de medicamentos. 

Durante o meu estágio, concederam-me um login de acesso ao SI, no qual aprendi a 

trabalhar autonomamente. Considero que foi uma ferramenta de grande apoio em todas as 

atividades que executei na farmácia, principalmente numa fase inicial do atendimento, pois a 

informação disponível sobre o medicamento é de grande ajuda para o correto aconselhamento. 
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3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. Grupo de Compras  

Atualmente, verifica-se pelo panorama nacional, que as farmácias apresentam cada vez mais 

dificuldades na gestão financeira, sendo necessário o farmacêutico desempenhar um papel de 

gestor, conciliando a vertente de promoção para a saúde com a vertente comercial da farmácia. 

Isto pode-se tornar um grande desafio para farmácias que detêm um poder de compra limitado. 

Deste modo, é imperativo adotar estratégias para aumentar a rentabilidade e garantir a 

sustentabilidade da farmácia.  

Como estratégia comercial, as farmácias aderem a grupos de compras para beneficiar de 

melhores condições comerciais. A FdC aderiu ao grupo Holon, no qual a estrutura central 

negoceia com os laboratórios e adquire os produtos colocando-os em empresas de distribuição 

grossista, que os distribuem pelas farmácias do grupo. Deste modo, a FdC tem descontos na 

compra de produtos que integram o portefólio do grupo Holon. A vantagem reside no facto da 

farmácia poder efetuar a encomenda de acordo com as necessidades existentes, uma vez que o 

desconto é realizado à unidade, permitindo uma melhor gestão de stocks. Desta forma, garante as 

necessidades dos utentes e otimiza o espaço do armazém evitando excessos de stock.  

3.2. Gestão de Stocks  

Uma boa gestão de stocks em farmácia compreende a satisfação da procura, tendo em conta 

as flutuações sazonais, evitando excesso de stock ou rutura do mesmo. Para auxiliar a gestão de 

stocks, a farmácia tem disponível o software Sifarma®, que através da ficha do produto, de acordo 

com o consumo diário ou sazonal, permite definir um stock máximo e mínimo, podendo estes ser 

ajustados sempre que necessário. Desta forma, o SI informa quais os produtos a encomendar 

para repor o stock de acordo com os níveis de stock definidos. 

Para a correta gestão de stocks, é necessário realizar periodicamente inventários (contagens 

físicas dos produtos) para garantir que o stock registado informaticamente corresponde ao stock 

físico, pois podem ocorrer imparidades devido a erros de receção de encomenda, marcação 

errada de produto, dispensa do medicamento, perdas ou mesmo furtos. Na FdC existe um 

impresso para erros de stock onde se registam esse tipo de discrepâncias para posterior análise.  

3.3. Elaboração de Encomendas 

A FdC obtém a maioria dos produtos através de distribuidores grossistas, sendo os principais a 

Udifar e a OCP Portugal. A Udifar efetua uma única entrega diária, ao início da manhã, enquanto 

que a OCP Portugal efetua três entregas diárias distribuídas ao longo do dia de trabalho. Existem 

ainda outros fornecedores pontuais, a Alliance Healthcare, a Empifarma e a Maciel & Ferreira. 

Periodicamente, são ainda realizadas encomendas diretamente à Holon Distribuição. 

As encomendas podem ser geradas de várias formas. As encomendas diárias são efetuadas 

para repor os produtos que já atingiram o ponto de encomenda, ou seja, quando se atinge o stock 

mínimo do produto, é transferido automaticamente para a encomenda o número de unidades 

necessárias para atingir o stock máximo. O SI efetua uma proposta de encomenda que é avaliada 
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pelo farmacêutico ou técnico de farmácia responsável, podendo ser alterada de forma a 

acrescentar ou retirar produtos e quantidades, conforme as necessidades. As encomendas 

instantâneas via Sifarma® são realizadas informaticamente durante o atendimento, para satisfazer 

um pedido específico de um utente. Há também a possibilidade de efetuar encomendas via 

gadget, realizadas por um software específico da OCP, que permite consultar a disponibilidade 

dos produtos e encomendar os mesmos. As encomendas manuais são efetuadas por contato 

telefónico e, permitem em alguns casos, adquirir produtos que não aparecem disponíveis no 

sistema, encontrando-se disponíveis noutros armazéns do país. Existe ainda uma via excecional 

de aquisição de medicamentos, referente a um grupo de medicamentos listados pelo Infarmed, 

que pode ser ativada quando a farmácia não tem stock do medicamento pretendido. Nesta 

circunstância a farmácia efetua uma encomenda Via Verde ao distribuidor aderente, com base 

numa receita médica válida. 

Podem ainda ser realizadas encomendas diretamente aos laboratórios, por exemplo, através 

dos delegados de informação médica que visitam a farmácia. A FdC apenas efetua de forma 

pontual este tipo de encomenda. 

Durante o estágio, efetuei encomendas instantâneas, manuais e via gadget no seguimento 

dos atendimentos realizados. 

3.4. Receção de Encomendas e Marcação de Preços 

A receção de encomenda é um processo que exige concentração, o que se pretende é verificar 

se os produtos recebidos foram os pedidos e se a faturação está correta. Os produtos são 

entregues em contentores próprios ou em caixotes de cartão no caso das encomendas de grande 

volume, sendo acompanhados de um documento identificador da farmácia e da respetiva fatura ou 

guia de remessa (quando a encomenda ainda não foi faturada). No caso dos produtos 

refrigerados, vêm em contentores térmicos devidamente identificados com a indicação que são 

medicamentos a conservar no frio. Estes produtos deverão ter prioridade na receção ou então ser 

guardados no frio até ao momento da receção. 

A receção dos produtos é efetuada através do Sifarma®, onde se receciona uma encomenda 

previamente criada. De seguida, identifica-se o número da fatura, valor total faturado e o número 

de embalagens. Procede-se à leitura do código de barras de cada produto e verifica-se o número 

de unidades do produto, o Prazo de Validade (PV), Preço de Venda ao Público (PVP), e o Preço 

de Venda à Farmácia (PVF). Caso a encomenda não esteja criada é necessário criar de forma 

manual e posteriormente rececionar de forma automática. Em relação aos produtos de venda livre, 

o preço é estipulado pela farmácia tendo em conta o preço de custo unitário e a margem de lucro 

pretendida. No caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, devem ser 

acompanhados de uma requisição própria, sendo o original arquivado numa pasta na farmácia e o 

duplicado assinado/ carimbado, para posterior entrega ao fornecedor. Também as faturas 

(originais e duplicados) são arquivadas em locais próprios para registos de historial na farmácia e 

para fins de contabilidade. Depois de aprovada a receção da encomenda, o Sifarma® gera 

automaticamente uma lista de produtos em falta, ou seja, produtos que foram encomendados mas 
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que o distribuidor não enviou, sendo possível transferir estes mesmos produtos para outro 

fornecedor. Na existência de algum erro, produtos faturados e não enviados, produtos faturados 

não encomendados, embalagens danificadas, entre outros, efetua-se uma reclamação e/ou 

devolução do produto. Neste contexto o fornecedor regulariza a situação, na maioria das vezes, 

através da emissão de uma nota de crédito à farmácia.   

Durante o estágio, realizei diariamente esta tarefa, que é crucial para uma boa gestão da 

farmácia e para o conhecimento dos medicamentos e produtos de saúde existentes na farmácia. 

Saliento que, durante a realização desta atividade, também consultava a ficha científica do 

produto no Sifarma® para obter um conhecimento mais aprofundado sobre as indicações 

terapêuticas, a posologia, as contraindicações e as reações adversas do medicamento. 

3.5. Armazenamento dos Produtos 

Após a receção informática da encomenda, os produtos são armazenados no seu local 

respetivo, segundo o critério First Expired, First Out (FEFO), de modo que os produtos com PV 

mais curtos sejam os primeiros a ser dispensados e com base no princípio First In, First Out 

(FIFO). No caso dos produtos que não tem PV, os produtos mais antigos são os primeiros a ser 

dispensados. Adicionalmente, é seguida a lógica de ordem alfabética, dose e número de 

comprimidos na organização dos produtos. Sendo que os medicamentos de marca estão 

organizados alfabeticamente de acordo com o nome comercial e os medicamentos genéricos de 

acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI). 

De acordo com a legislação, a farmácia deve garantir o correto acondicionamento dos 

produtos, tendo em conta as condições adequadas de temperatura, humidade, proteção de luz e 

ventilação [7]. Para isso, a farmácia dispõe de um sistema de medição e registo de temperatura e 

humidade. Em relação ao armazenamento dos produtos termolábeis, a FdC têm disponível um 

frigorífico, cuja temperatura deve permanecer entre os 2-8ºC. 

Durante o estágio, realizei esta tarefa de uma forma diária, o que foi fundamental para 

perceber a localização dos produtos na farmácia e facilitar posteriormente o processo de 

atendimento, pois menor tempo era despendido à procura dos medicamentos. Considero uma 

atividade importante para o funcionamento da farmácia, na medida em que, erros no 

armazenamento podem levar posteriormente a erros na dispensa dos produtos porque muitos 

deles têm embalagens idênticas, por exemplo, medicamentos com dosagens ou número de 

comprimidos diferentes.  

3.6. Gestão de Devoluções 

O processo de devolução pode ocorrer por vários motivos, entre eles, envio de um produto não 

pedido ou pedido por engano, embalagem danificada, circulares de suspensão de comercialização 

pelo Infarmed, produto com PV caducado ou próximo do fim de validade. A formalização das 

devoluções é realizada através do SI, que permite a criação de uma nota de devolução, no qual se 

insere o nome do fornecedor, o produto a devolver, a quantidade do produto, o preço de custo, o 

motivo da devolução e o número da fatura referente ao mesmo. A nota de devolução é impressa 

em três vias, são carimbadas e rubricadas, sendo que a nota original e o seu duplicado seguem 
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com o produto para o distribuidor e o triplicado é arquivado na farmácia até regularização da 

situação. Posteriormente, se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito ou 

procede à troca por um produto. Caso a nota de devolução não seja aceite, o produto retorna à 

farmácia, sendo acompanhado de um guia de remessa indicando o motivo de não aceitação. Em 

qualquer dos casos, é necessário proceder a regularização da nota de devolução.  

Durante o estágio, realizei notas de devoluções de produtos aos fornecedores e procedi à sua 

regularização através de notas de crédito, de troca de produtos ou de não aceitação (entrada do 

produto em stock novamente ou quebra por PV expirado). 

3.7. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo do PV inicia-se na receção da encomenda, onde o PV do produto é atualizado caso 

seja mais curto do que as unidades existentes ou quando não existe nenhuma unidade do produto 

na farmácia. Excecionalmente, os produtos veterinários e para controlo de diabetes, por exemplo 

tiras e lancetas, no momento da receção, são registados com um PV três meses inferior ao 

impresso na cartonagem, porque devem ser devolvidos cinco meses antes do término do PV, 

enquanto que os restantes medicamentos devem ser devolvidos com um mínimo de dois meses 

de antecedência. De forma a prevenir a venda de produtos fora do PV, pois a sua utilização 

poderá ter consequências para o utente, a FdC realiza um controlo mensal do PV dos produtos 

através da emissão de uma Lista de Controlo de Prazos de Validade pelo software Sifarma®, do 

qual se obtém uma lista dos produtos cujo o PV expira em três meses. Ao efetuar o controlo, é 

confirmado se o PV do produto descrito na lista corresponde ao impresso na cartonagem do 

produto existente na farmácia, sendo também verificado o stock do produto, caso existam 

discrepâncias é realizada a correção no SI. Alguns destes produtos são separados para serem 

devolvidos ao distribuidor com a respetiva nota de devolução.  

No entanto, os produtos com PV curto ou produtos sem consumo, à partida não aceites pelos 

fornecedores, nomeadamente produtos de dermofarmácia, cosmética, suplementos e/ ou produtos 

adquiridos através do grupo Holon, são efetuados descontos para que o stock desses produtos 

seja escoado o mais rápido possível evitando perdas monetárias para a farmácia. 

Durante o estágio, esta foi umas das primeiras atividades que realizei, através da verificação 

do PV dos produtos durante a receção da encomenda e na confirmação da Lista de Controlo de 

Prazos de Validade, o que foi fundamental para perceber a organização da farmácia em termos de 

armazenamento dos produtos. 

4. Dispensa de Medicamentos  

A dispensa de medicamentos é um ato em que o farmacêutico cede medicamentos ou 

substâncias medicamentosas ao utente, podendo este ato ser realizado perante uma prescrição 

médica, em regime de automedicação ou por indicação farmacêutica, devendo ser acompanhado 

de toda a informação indispensável para o seu correto uso, minimizando os riscos associados à 

sua utilização e contribuindo para obtenção de resultados clínicos positivos [4].  
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No momento da dispensa, o farmacêutico deve garantir a qualidade do medicamento e 

transmitir ao utente todas as informações relevantes para o uso responsável do medicamento, 

como a posologia, a forma de administração, alguns cuidados a ter com a medicação e esclarecer 

todas as dúvidas do utente de forma verbal e/ou escrita [4].  

Desta forma, a dispensa de medicamentos é considerada uma atividade de grande 

importância, uma vez que, o farmacêutico é responsável pela cedência, indicação, revisão 

farmacoterapêutica, educação para a saúde, farmacovigilância e pelo uso responsável do 

medicamento [4]. 

Segundo a legislação em vigor, os medicamentos podem ser classificados quanto à sua 

dispensa ao público como: MSRM e MNSRM [8]. 

Durante o meu estágio, desde cedo concederam-me autorização para acompanhar o 

atendimento dos utentes, o que me permitiu familiarizar com o SI, sendo que rapidamente passei 

a realizar o atendimento com supervisão e à medida que fui adquirindo destreza, tornei-me capaz 

de executar o atendimento sozinha. De facto, a dispensa de medicamentos é uma atividade de 

grande responsabilidade que exige conhecimentos técnico-científicos de grau elevado, de forma a 

proceder a um aconselhamento irrepreensível. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MSRM são medicamentos que podem constituir 

um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que 

se destinam; caso sejam utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; podem conter 

substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cujas atividades ou reações adversas 

que prossigam em estudo; ou se destinem a ser administrados por via parentérica. Desta forma, 

estes medicamentos só devem ser dispensados mediante a apresentação da receita médica, 

segundo as indicações, modelo e formato aprovados pelo Ministério da Saúde [8]. 

4.1.1. Prescrição Médica  

A prescrição apresenta-se como um meio de comunicação entre o médico prescritor e o 

farmacêutico, de modo a que MSRM possa ser dispensado, mas também para que o utente tenha 

direito à comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

A prescrição médica é efetuada por DCI ou nome da substância ativa, com a indicação da 

forma farmacêutica, dosagem, apresentação ou dimensão da embalagem, posologia e número de 

embalagens. Em casos excecionais, é possível a prescrição por nome comercial do medicamento 

ou do titular de Autorização de Introdução no Mercado, tais como, medicamentos de marca sem 

similares, medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos similares 

comparticipados, medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem ser 

prescritos para determinadas indicações terapêuticas. Além destas, o prescritor pode acionar uma 

das seguintes situações para justificar a prescrição pelo nome comercial: a) Medicamentos com 

margem ou índice terapêutico estreitos; b) Suspeita fundada de intolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa, previamente reportada ao Infarmed; c) 
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Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias [9,10]. 

Atualmente pode ser realizada por dois tipos principais de prescrição: a prescrição manual e a 

prescrição electrónica (materializada ou desmaterializada) [9,10]. 

A prescrição manual é realizada em documento pré-impresso e apenas pode ser utilizada em 

situações excecionais, entre elas, falência informática, inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem Profissional, prescrição ao 

domicílio ou até 40 receitas/mês. Neste tipo de receita podem ser prescritos até 4 medicamentos 

distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo podem ser prescritas 2 embalagens 

por medicamento, exceto no caso de medicamentos unidose, em que podem ser prescritas, no 

máximo, 4 embalagens. Quanto ao PV, as receitas manuais não são renováveis, sendo apenas 

permitida uma via, com uma validade de apenas 30 dias [9,10]. 

Quanto à prescrição electrónica, esta veio substituir a prescrição manual, sendo que é 

processada através do sistema informático, pelo que permite aceder aos medicamentos que de 

acordo com a DCI, dosagem e apresentação podem ser dispensados pela receita.  

• Prescrição eletrónica materializada 

É uma prescrição impressa que poderá ser realizada em modo online ou offline, sendo que no 

primeiro caso há validação simultânea da receita pelo software no sistema central de prescrições, 

antes da sua emissão em papel, e no segundo caso, é permitido que a informação da prescrição 

seja posteriormente registada à sua emissão em papel. Neste caso, é necessária uma verificação 

mais cautelosa devido à ausência desta validação. Esta prescrição pode ser não renovável (30 

dias de validade) ou renovável, podendo ser impressas 3 vias, cada uma com validade de 6 

meses (tratamentos de longa duração), cada uma com um número de receita única. Em cada 

receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. 

No máximo, podem ser prescritas 2 embalagens por medicamento, exceto no caso de 

medicamentos unidose, em que podem ser prescritas, no máximo, 4 embalagens [9,10].  

• Prescrição eletrónica desmaterializada ou Receita sem Papel 

Estas são prescrições que requerem o funcionamento dos softwares online, a prescrição é 

apenas acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, no momento de 

prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no sistema central de 

prescrições [9,10]. Após este processo os dados da prescrição (número da receita, código da 

dispensa e código de direito de opção) podem ser impressos e/ou enviados para o telemóvel do 

utente.  

Na sequência do seguinte despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, a partir do dia 1 de 

abril de 2016, tornou-se obrigatória a desmaterialização da receita médica para todas as entidades 

do SNS. Este modelo apresenta como vantagens, o facto de permitir a prescrição de 

medicamentos de diferentes tipologias, reduzir os erros no processo de dispensa, porque o SI 

apresenta todos os produtos que podem ser dispensados de acordo com a DCI prescrita, e no 

momento da dispensa permite verificar através do Código Nacional do Produto (CNP) se o produto 

dispensado corresponde ao prescrito. Além disso, o utente pode optar por levar todos os 
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medicamentos prescritos ou apenas parte deles, podendo levantar os restantes noutra data ou 

noutra farmácia [11].  

Neste tipo de prescrição, cada linha de prescrição pode conter até um máximo de 2 

embalagens, no caso de medicamentos destinados a tratamento de curta ou média duração, com 

uma validade de 30 dias seguidos, e de 6 embalagens, no caso de medicamentos destinados a 

tratamentos de longa duração com uma validade de 6 meses, contada a partir da data da sua 

emissão. No caso medicamentos unidose, podem ser prescritas, no máximo, 4 embalagens por 

medicamento [10,12].  

Com a experiência do estágio, reconheço a mais-valia da prescrição médica 

desmaterializada, apesar das limitações que possam existir inerentes aos meios eletrónicos, pois 

permite que o processo de dispensa seja mais ágil, mais seguro, reduz os erros de compreensão 

da prescrição e de dispensa.  

Durante o meu estágio, de forma diária, dispensei fármacos (anti-hipertensores, anti-

dislipidémicos e antidiabéticos orais) para o tratamento de patologias crónicas, como a 

hipertensão arterial, a hipercolesterolemia e a diabetes, pelo que verifiquei a elevada prevalência 

destas patologias na população que habitualmente frequentava a FdC. O facto da metformina 

(antidiabético oral), usado de forma isolada ou em associação, ser um dos fármacos com mais 

saídas na farmácia, também me alertou para a problemática da diabetes. 

4.1.2. Validação da Prescrição Médica 

Para a validação de uma prescrição médica é necessário conhecer os tipos de receita e as 

suas particularidades. A prescrição eletrónica desmaterializada (receita sem papel) é validada 

automaticamente pelo SI, indicando qual a medicação que pode ou não ser dispensada e 

comparticipada.  

No caso da receita materializada e manual, antes de ser efetuada a dispensa é necessário 

validar a receita, que deverá conter a seguinte informação: a) numeração da receita médica; b) 

identificação do médico prescritor (indicação da especialidade caso se aplique); c) local de 

prescrição; d) dados do utente (nome e número do SNS, número de beneficiário da entidade 

financeira a cargo quando aplicável); e) entidade financeira responsável pela comparticipação da 

receita; f) identificação do medicamento; g) posologia e duração do tratamento, h) 

comparticipações especiais (indicado pela sigla “O” e o despacho correspondente ao regime 

especial, junto do medicamento prescrito); i) número de embalagens; j) data da prescrição (aaaa-

mm-dd); l) validade da prescrição; m) assinatura do prescritor [9,12]. 

Quanto às prescrições manuais, estas requerem uma atenção acrescida, sendo que é 

necessário focar atenção ainda nos seguintes pontos: aposição da vinheta, data e assinatura do 

prescritor; aposição da vinheta do local de prescrição (caso se aplique); preenchimento da 

justificação da prescrição manual; ausência de rasuras, diferentes caligrafias ou canetas [9,12]. 

No processo de validação é necessário garantir que todos os pontos estão conforme o que é 

exigido pela legislação, para que desta forma, a farmácia possa ser reembolsada pela entidade 

responsável pela comparticipação [9,12].  
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Durante o estágio, tive oportunidade de realizar a validação destas receitas antes de efetuar a 

sua dispensa, sendo que é um processo que exige bastante concentração.  

4.1.3. Sistemas de Comparticipação 

A comparticipação é a fração do preço de um MSRM que é financiada pelo SNS ou por outras 

entidades com um acordo pré-estabelecido. No que diz respeito à comparticipação mediada pelo 

SNS, tem como o objetivo o acesso dos medicamentos a todos os cidadãos independentemente 

dos seus recursos financeiros. O DL n.º 106-A/2010 de 1 de outubro, prevê a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual se 

aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes 

[13,14,15]. No regime geral de comparticipação de medicamentos, a comparticipação concretiza-

se através de um sistema de escalões: Escalão A – 90%; Escalão B – 69%; Escalão C – 37%; 

Escalão D – 15%. Estes variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua 

utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias [14].  

No regime especial de comparticipação, para pensionistas do SNS cujo rendimento anual não 

exceda em 14 vezes o salário mínimo nacional do ano civil anterior, usufruem de mais 5% de 

comparticipação no Escalão A e de 15% nos restantes escalões. Nestes casos, a receita deve 

possuir a letra “R” no local do plano de comparticipação. Ou em função das patologias ou de 

grupos especiais de utentes, devendo nestes casos a receita estar identificada com a letra “O” e o 

médico prescritor deve fazer menção do respetivo despacho ou portaria na receita na linha que 

corresponde ao medicamento específico [14]. Algumas patologias abrangidas por este regime são 

o lúpus, a hemofilia, a doença de Alzheimer, a dor oncológica, a psoríase, a artrite reumatoide ou 

espondilite anquilosante. 

Existe ainda um protocolo de comparticipação do Estado para produtos destinados ao 

autocontrolo da Diabetes Mellitus, em que a comparticipação é de 85% do PVP para as tiras-teste 

e de 100% para as agulhas, seringas e lancetas. Para efeitos de inclusão no regime de 

comparticipações, estes produtos estão sujeitos a um preço máximo de venda ao público [12].  

Para além da comparticipação por parte do SNS, o utente pode ainda beneficiar de uma 

comparticipação em regime de complementaridade, caso disponha de outro subsistema de saúde 

(entidade privada), sendo a prescrição médica submetida aos dois organismos. Exemplos dessas 

entidades são o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), EDP-SaVida®, Multicare®, entre 

outros. Para tal, é necessário que o utente apresente o documento comprovativo da fidelização a 

estes subsistemas. 

Durante o meu estágio, atendi de forma recorrente utentes com acordo com a seguradora 

Generali®, associado a acidentes de trabalho, cuja medicação era cedida de forma gratuita na 

FdC. A medicação prescrita era sobretudo anti-inflamatória e analgésica, quer tópica ou oral, 

como exemplo: Voltaren®; TransAct®Lat; Picalm® e ben-u-ron®. 
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4.1.4. Medicamentos Genéricos e Sistemas de Preços de Referência  

Um medicamento genérico corresponde a “um medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substância ativa, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência 

com o medicamentos de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”, segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [8].  

No caso de existirem medicamentos genéricos comparticipados, estes medicamentos ficam 

sujeitos ao sistema de preços de referência quando estão incluídos em grupos homogéneos de 

medicamentos. A farmácia deve ter disponível em stock, no mínimo, três dos medicamentos com 

a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos 

cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo [16]. O cálculo do preço de referência dos 

medicamentos deve corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no 

mercado que integrem cada grupo homogéneo. Quando o utente opta por um medicamento de 

preço superior (exerce o seu direito de opção), terá que pagar a diferença entre o preço de 

referência e o PVP do medicamento que optou. O Infarmed define e publica até ao dia 15 do 

último mês de cada trimestre civil as listas de grupos homogéneos [12,16]. 

Durante o meu estágio, assisti à entrada no mercado do fármaco genérico rosuvastatina e à 

criação de um novo grupo homogéneo, enquanto previamente só estava disponível o 

medicamento de marca (Crestor®), pelo que tive a oportunidade de sugerir aos utentes a 

substituição pelo fármaco genérico, com o preço de referência mais acessível.  

4.1.5. Conferência de Receituário e Faturação 

As receitas materializadas e manuais são sujeitas a uma conferência, em sistema de dupla 

validação, pelas duas farmacêuticas da farmácia, no sentido de verificar se existe alguma 

incoerência que não foi detetada no ato de dispensa. No final do mês, as receitas são organizadas 

pelas respetivas entidades de comparticipação em lotes, sendo que cada lote contém no máximo 

30 receitas. Procede-se à emissão do verbete de identificação de lote, e este juntamente com o 

resumo de lotes e a fatura são enviados para o Centro de Conferência de Faturas, órgão 

pertencente à Administração Central do Sistema de Saúde, no caso da comparticipação pelo SNS. 

Se o organismo responsável for uma entidade privada os documentos são enviados para ANF, 

sendo depois reencaminhados para as entidades responsáveis. Se existir alguma incorreção de 

alguma receita enviada, esta é devolvida à farmácia acompanhada do documento justificativo da 

devolução [17].  

Atualmente, o número de receitas manuais a conferir é cada vez menor, em sintonia como o 

objetivo da implementação das receitas desmaterializadas e sem necessidade de verificação pois 

os lotes são preparados automaticamente pelo SI.  

Durante o meu estágio, tive a possibilidade de conferir as receitas manuais, o que me alertou 

para possíveis erros que poderia cometer ao validar e dispensar medicamentos de receitas 

manuais. 
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4.1.6. Dispensa de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso e 

possuem uma legislação especial devido ao risco de potencial de abuso e utilização indevida. 

Designam-se por medicamentos estupefacientes e psicotrópicos todos os que possuam 

substâncias que constam no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro [18]. Na prescrição eletrónica 

desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LE (linha de prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes), podendo coexistir outro tipo de linhas [12]. Para realizar a dispensa de 

medicamentos pertencentes a este grupo é obrigatória a apresentação do cartão de cidadão ou 

outro documento de identificação [11]. E durante a dispensa, o Sifarma® solicita o preenchimento 

de um quadro com dados que identificam o médico prescritor (nome), o número da receita, os 

dados do utente (nome e morada) e do adquirente (que poderá ser ou não o utente, através do 

nome, morada, data de nascimento, número e validade do documento de identificação). Após a 

dispensa, é emitido um talão “Documento de Psicotrópicos” que é arquivado na farmácia durante 

três anos.  

Posteriormente para controlo de receituário, a farmácia está obrigada a comunicar ao Infarmed 

o registo mensal das saídas dos estupefacientes e psicotrópicos até ao dia 8 do mês seguinte à 

dispensa, referente as tabelas I, II-B e II-C, sendo que no caso de receitas manuais devem ser 

ainda enviadas as cópias das receitas, e enviar um balanço anual de entradas e saídas até 31 de 

janeiro. Enquanto nas tabelas III e IV, no qual se incluem as benzodiazepinas, só é exigido a 

realização do envio do balanço anual [19].  

Durante o meu estágio, realizei o controlo de stock de estupefacientes e psicotrópicos, 

através da contagem do stock real com a comparação do stock informático, o qual é realizado 

semanalmente. Também contactei com alguma frequência com a dispensa destes medicamentos, 

devido à existência na proximidade um Centro de Atendimento a Toxicodependentes.  O fármaco 

que dispensei de forma mais expressiva foi a buprenorfina de 2 mg ou 8 mg em comprimidos 

sublinguais.  

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM não obrigam a apresentação de uma prescrição médica no ato da dispensa, tal 

como o próprio nome indica. Na maior parte dos casos são medicamentos não comparticipados 

pelo SNS, podendo ser adquiridos tanto em farmácias como em locais de venda de medicamentos 

não sujeitos a receita médica, sendo o PVP estipulado segundo o regime de preço livre [8,20,21].  

Durante o meu estágio, prestei aconselhamento farmacêutico e dispensa de MNSRM, na sua 

maioria para o alívio de afeções do Trato Respiratório Superior (TRS), como a tosse, a dor de 

garganta, a congestão e corrimento nasal, muito associado à época sazonal em que me 

encontrava. Foram solicitados produtos que eram alvo de anúncios publicitários, apresentando 

sempre que se justificasse outras opções terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas para 

a resolução do problema. 
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4.2.1. Automedicação e Indicação Farmacêutica 

Os MNSRM podem ser solicitados por um utente (automedicação) ou aconselhados por um 

profissional de saúde habilitado (indicação farmacêutica) para a resolução de transtornos menores 

de saúde. A dispensa deste tipo de medicamentos exige um atendimento especializado, sendo 

que o farmacêutico assume um papel crucial no aconselhamento, já que se responsabiliza pela 

seleção do MNSRM mais adequado, ou seja, assegura que a medicação é segura e apropriada. 

Com esse objetivo é necessário questionar o utente quanto à natureza e duração dos sintomas, 

farmacoterapia e problemas de saúde. Da mesma forma, durante a dispensa, existe a 

necessidade de fornecer todas as informações indispensáveis para o uso correto do medicamento 

e indicar medidas não farmacológicas que permitam ao utente melhorar o autocuidado. Por outro 

lado, sempre que subsista a perceção que a intervenção prevista não resolverá o problema ou 

apresenta sinais de maior gravidade, referenciar ao médico.  

Durante o meu estágio, tive acesso à leitura de vários protocolos de aconselhamento 

referentes aos transtornos menores de saúde, no qual o farmacêutico pode intervir e ajudar o 

utente. Estes protocolos foram bastante úteis e pude colocar em prática no decorrer de vários 

atendimentos.  

Nos quais destaco, diversas circunstâncias de solicitação de produtos antigripais, sendo que 

em primeiro lugar, tentei perceber quais os sintomas e se o produto era adequado à situação. 

Muitas vezes, os sintomas eram localizados apenas no TRS, pelo que indicava uma alternativa 

específica para o tratamento desse sintoma, por exemplo, a indicação de um anti-histamínico para 

o tratamento sintomático do corrimento nasal. 

Uma outra situação que me sucedeu foi o pedido de um dermocorticóide, pelo que no início do 

atendimento tentei perceber qual seria a finalidade, ao que a utente me respondeu “que era para 

colocar nas borbulhas que apareciam na cara devido ao acne”. Perante esta situação, perguntei 

se a utente realizava algum cuidado específico de limpeza ou hidratação, ao qual a resposta foi 

negativa. Neste contexto procedi a um aconselhamento de cuidados de limpeza e hidratação de 

uma gama especifica para pele acneica para conseguir equilibrar as características da pele. Além 

disso, recomendei a aplicação de um gel contendo peróxilo de benzoílo (Benzac®) na área 

afetada pelo acne, uma vez que tem uma ação anti-microbiana, ação anti-inflamatória e 

queratolítica.  

Ainda, perante uma prescrição médica de um tratamento para uma dermatite num bebé com 

um possível diagnóstico de pele atópica, e com vista a complementar o tratamento, efetuei o 

aconselhamento de produtos de higiene de banho e de hidratação específicos para peles 

atópicas. A implementação destes produtos na rotina diária tinha como objetivo prevenir as crises 

agudas. Também prestei algumas recomendações para melhorar o autocuidado, sugerindo que o 

duche fosse rápido e a temperatura da água morna, mesmo em termos de tipo de 

materiais/tecidos que estão em contato direto com a pele, dar preferência a roupa constituída por 

algodão e evitar ambientes que proporcionem a irritação/agressão da barreira cutânea da pele, 

como proximidade a fontes de calor (ex. lareiras). 
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De modo geral, verifica-se que a população tem dificuldade em distinguir distúrbios e avaliar a 

gravidade da situação, bem como, selecionar o MNSRM mais indicado, o que pode induzir a uma 

utilização não racional do medicamento, tendo consequências para o indivíduo. Nesse sentido, o 

farmacêutico assume um papel decisivo no uso responsável do medicamento e na promoção de 

medidas educativas. 

4.2.2.  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva 

em Farmácia 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF), são uma subcategoria de MNSRM, que atendendo ao seu perfil de segurança ou 

às suas indicações apenas podem ser dispensados em farmácia com a intervenção de um 

farmacêutico, com observância pela farmácia de protocolos de dispensa acessíveis no Anexo II do 

regulamento dos MNSRM-EF. A atribuição do título de MNSRM-EF é analisada periodicamente 

pelo Infarmed, e as DCIs destes medicamentos constam da lista do Anexo I do mesmo 

regulamento [22]. Os medicamentos pertencentes a esta subcategoria deverão conter na 

embalagem exterior a seguinte indicação: ”medicamento não sujeito a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia”. 

4.3. Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado (MM) define-se como “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [23]. Pode 

caracterizar-se como fórmula magistral quando preparado segundo uma prescrição médica 

destinada a um doente específico, ou como, preparado oficinal quando realizado segundo 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário oficial. Para tal, deve-se 

cumprir as boas práticas a observar na preparação de MM em farmácia de oficina e hospitalar 

[24]. 

Atualmente na FdC não existe a realização de MM, no entanto, foi-me explicada a legislação 

existente, bem como, o cálculo do preço do manipulado e as condições de comparticipação. 

4.4. Dispensa de Outros Medicamentos e Produtos de Saúde 

4.4.1. Medicamentos Homeopáticos  

A homeopatia fundada por Samuel Hahnemam tem como princípio o tratamento de doenças 

por intermédio de substâncias em altas diluições, capazes de produzir no homem saudável, 

sintomas semelhantes aos da doença a tratar. Designam-se por medicamentos homeopáticos 

aqueles que são obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas” [8]. A FdC dispõe de alguns produtos homeopáticos, sendo os mais procurados o 

Oscillococcium®, Stodal® e Sédatif PC® dos laboratórios Boiron. 

4.4.2. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de nutrientes, como 
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vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais e fibras. A rotulagem destes produtos 

segue as regras específicas, não podendo alegar propriedades profiláticas, de tratamento ou 

curativas de doenças humanas [25]. O farmacêutico apresenta um papel essencial no correto 

aconselhamento e dispensa de suplementos alimentares, devendo sempre procurar perceber 

quais as necessidades do utente e fazer uma recomendação informada de que estes produtos não 

substituem um regime alimentar variado. A FdC dispõe de uma grande diversidade deste tipo de 

produtos, sendo os mais solicitados, os indicados na resolução de problemas associados à fadiga 

física e intelectual.  

4.4.3. Produtos para Alimentação Especial 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua 

composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros 

alimentícios de consumo corrente. Estes produtos satisfazem as necessidades nutricionais dos 

indivíduos e estão indicados em situações de perturbação do processo de assimilação e 

metabólico, em condições fisiológicas que beneficiem da ingestão controlada de certas 

substâncias contidas nos alimentos e em lactentes e crianças de 1 a 3 anos de idade [26].  

Na FdC, como os utentes habituais se encontram numa faixa etária mais avançada, é mais 

recorrente a solicitação de produtos de alimentação especial para suprir as necessidades 

nutricionais especificas de idosos (Resource® e Meritene®). 

4.4.4. Artigos de Puericultura 

Um artigo de puericultura é “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a 

higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [27]. Na FdC é possível encontrar um linear 

focado em produtos destinado aos bebés e as crianças. No entanto, a sua procura não é muito 

expressiva na farmácia. 

4.4.5. Produtos Fitoterapêuticos 

A FdC tem à disposição dos seus utentes vários produtos fitoterapêuticos, utilizados em 

situações como a obstipação (Pursennide®), a insuficiência venosa (Daflon®) e em distúrbios do 

sono (Valdispert®), cuja substância ativa e/ou constituintes são derivados de plantas. 

4.4.6. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

Entende-se por produto cosmético “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistema 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, 

com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar a seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [28].  

A FdC coopera com várias marcas (Vichy®, La Roche Posay®, Avène®, Uriage®, Barral®, 

Eucerin®) sendo que no decorrer do estágio tive oportunidade de aconselhar alguns destes 

produtos. No entanto, os produtos mais procurados são os produtos de higiene e hidratação 

corporal com propriedades hipoalergénicas. O farmacêutico deverá reconhecer as características 
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dos produtos existentes no mercado e mediante a solicitação de aconselhamento indicar o mais 

adequado.  

Durante o meu estágio, tive uma situação de um pedido de aconselhamento de um produto 

anti-caspa. Durante o aconselhamento, a utente referiu que era uma situação recorrente, pelo que 

indiquei um champô anti-caspa com cetoconazol e para complementar o tratamento recomendei a 

utilização de um champô Elution da DUCRAY® para alternar com o champô de tratamento, e após 

terminar o período de tratamento, adotar aquele produto como um champô uso frequente, 

prevenindo uma situação futura similar, uma vez que é um produto específico que está adaptado 

àquele tipo de couro cabeludo. 

4.4.7. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

De acordo com o DL n.º 148/2008, de 29 de julho, considera-se um medicamento de uso 

veterinário “toda a substância, ou associação de 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” e o seu regulamento está ao encargo da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária [29]. 

Os medicamentos de uso veterinário não são comparticipados, no entanto, determinados 

grupos de fármacos exigem a apresentação de uma receita médica prescrita pelo médico 

veterinário, que deverá apresentar a vinheta identificadora do prescritor, para a sua dispensa.  

Durante o meu estágio, verifiquei que os produtos mais procurados para uso veterinário e os 

quais dispensei com maior frequência, foram os antiparasitários, de uso interno e de uso externo, 

e os anticoncecionais. Este tipo de produtos veterinários são importantes para o bem-estar dos 

animais mas também para assegurar a saúde pública. Cabe ao farmacêutico orientar o utente na 

escolha do medicamento mais adequado e indicar o modo de administração. 

4.4.8. Dispositivos Médicos 

O Dispositivo Médico é definido como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo o principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, tendo 

os seguintes objetivos [30]: 

• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou de 

uma deficiência; 

• Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de processos fisiológicos; 

• Controlo da conceção. 

A FdC disponibiliza uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo que os mais 

vendidos são as tiras e lancetas para controlo de glicemia, seringas, punhos elásticos, meias de 

descanso e compressão, teste de gravidez e materiais de penso. De forma a fazer uma correta 
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utilização destes dispositivos, o farmacêutico deve referir os cuidados a ter e explicar o modo de 

funcionamento. 

Durante o  meu estágio, sucedeu-me uma situação de um pedido de um teste de gravidez, 

em que após conversa com a utente, percebi que a utente queria saber se estava grávida de uma 

relação sexual desprotegida que tinha acontecido na semana anterior. Nesta situação, expliquei a 

utente que deveria esperar pelo primeiro dia de atraso da menstruação para realizar com 

efetividade o teste de gravidez. 

5. Serviços Prestados pela Farmácia 

Encontra-se consagrado em DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e na Portaria nº1429/2007, de 2 

de novembro, da possibilidade das farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção de 

saúde e do bem-estar dos utentes [3,31]. A FdC disponibiliza serviços de cuidados farmacêuticos 

e serviços com outros profissionais de saúde, que visam prestar um atendimento de excelência e 

melhorar a qualidade de vida do utente.  

5.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

O farmacêutico tem um papel cada vez mais ativo na prevenção e promoção da saúde. A 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite prevenir e controlar as patologias 

associadas a estes parâmetros. Na FdC executam a medição dos seguintes parâmetros: pressão 

arterial, glicemia, colesterol, triglicerídeos, peso e a realização do teste de gravidez. A medição da 

pressão arterial é sem dúvida a avaliação mais solicitada na farmácia. O aparelho disponível é um 

tensiómetro de pulso e, antes da medição, é recomendado ao utente que se sente e repouse para 

que esta seja o mais fiável possível. Para determinação destes parâmetros a FdC tem um 

gabinete de apoio ao utente de modo a que disponha de maior conforto e privacidade.  

Durante o meu estágio, em várias ocasiões realizei a determinação destes parâmetros, 

interpretando e prestando aconselhamento ao utente. De referir que, de uma forma quase diária, 

participei no processo de vigilância da pressão arterial de alguns utentes da FdC, com os quais 

criei uma ligação de maior proximidade.  

5.2. VALORMED – Recolha de Medicamentos 

A VALORMED, Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda, 

resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. É uma 

sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso, para que estes sejam recolhidos e tratados de forma segura, 

evitando, por razões de saúde pública, que estejam acessíveis como qualquer outro resíduo 

urbano [32]. 

A FdC colabora com a VALORMED, cumprindo o seu papel na sensibilização dos utentes para 

a recolha dos resíduos. Estes resíduos são colocados em contentores cedidos pela VALORMED 

e, uma vez cheios, os contentores são entregues aos distribuidores e encaminhados para um 

Centro de Triagem, onde após separação, são entregues a gestores de resíduos autorizados 

responsáveis pelo seu tratamento (reciclagem ou incineração). 
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5.3. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é uma atividade de saúde pública no qual o farmacêutico assume um 

papel crucial, uma vez que, devido ao contato privilegiado com o utente é facultado o seguimento 

farmacoterapêutico. De acordo com o DL n.º 307/2007, a farmácia deve colaborar com o Infarmed 

“na identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos, uma 

vez comercializados, permitindo o seguimento das suas possíveis reações adversas” [3]. A 

ocorrência de reações adversas ao medicamento pode ser notificada através do impresso de 

notificação de reações adversas ou em formato online através do portal disponível para esse 

efeito. 

5.4. Consulta de Nutrição 

A FdC tem à disposição dos seus utentes o serviço de consulta de nutrição realizado por um 

profissional da área de nutrição. Este serviço destina-se a toda a população (crianças, adultos, 

desportistas, grávidas e idosos com problemas de obesidade, baixo peso, diabetes, colesterol, 

hipertensão, distúrbios alimentares, entre outros). Trata-se de um serviço de aconselhamento, 

reeducação e acompanhamento alimentar. Durante o estágio, em situações que julguei 

conveniente, reencaminhei os utentes para o Serviço de Nutrição. 

6. O estágio na Farmácia do Campo 

Este período de três meses de aprendizagem, em que desenvolvi competências técnicas e 

pessoais, permitiu-me adquirir conhecimentos científicos, autonomia face às tarefas a 

desempenhar em farmácia comunitária, aperfeiçoamento da capacidade de comunicação e 

postura no relacionamento com os utentes, bem como, o desenvolvimento de relações 

interpessoais com a equipa da FdC. As primeiras semanas de estágio centraram-se mais na 

familiarização dos procedimentos e/ou atividades que se executam diariamente na farmácia, como 

receção de encomendas, devoluções, controlo de PV, armazenamento dos medicamentos, entre 

outros. Posteriormente, foi-me permitido o contato mais próximo com o utente através do 

atendimento e aconselhamento farmacêutico. 

Para além de todas as atividades inerentes ao quotidiano da FdC foi-me possibilitada a 

assistência a várias formações, nomeadamente: Formação de cuidados dermatológicos: Estados 

descamativos, Cabelos oleosos e Acne (DUCRAY®); Formação de cuidado de pele sensível do 

rosto (Avène®).  

O estágio curricular é sem dúvida um ponto crucial entre a transição do percurso académico e 

a atividade profissional, pois permite a integração do estudante na atividade profissional 

farmacêutica. Estou consciente que a formação teórica é fundamental para o início do exercício 

desta atividade, no entanto, para nos tornarmos melhores profissionais é necessário estar em 

constante aprendizagem e atualização de conhecimentos. 

Termino o estágio com maior certeza da importância dos farmacêuticos comunitários na 

sociedade e do seu papel fundamental na promoção da saúde, contribuindo nesse aspeto os 

projetos desenvolvidos no âmbito do estágio. 
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Parte II – Projetos desenvolvidas ao longo do estágio curricular  

7. Projeto I - Constipação e Gripe 

7.1. Contextualização 

O estado imunológico, a exposição ao frio intenso, especialmente durante vários dias 

consecutivos, e o contato com pessoas infetadas, são fatores que podem contribuir para o 

surgimento de infeções virais agudas que afetam o Trato Respiratório Superior (TRS). A 

constipação e a gripe são infeções virais cuja incidência na população é elevada, correspondendo 

a cerca de 3-5 situações/ano no adulto e 6-8 situações/ano na criança [33].  

Este tipo de infeção é geralmente de fácil resolução. No entanto, em certos grupos (ex. idosos, 

crianças, grávidas) ou em indivíduos com certas patologias, podem mesmo surgir complicações 

graves, muitas vezes, associadas a descompensação das patologias de base, como a asma, a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), a Diabetes Mellitus (DM), a doença Cardiovascular 

(CV) e a doença renal [34]. 

Foram realizados estudos que demonstram que os sintomas gripais afetam a qualidade de 

vida, havendo diminuição da concentração, redução do estado de alerta, redução da performance 

física e intelectual, mau humor e alterações no padrão do sono [35,36].   

Nesse sentido, as pessoas procuram ajuda na farmácia para resolver o problema e pretendem 

uma terapêutica que seja eficaz, de atuação rápida e sem efeitos adversos. Segundo um estudo 

da Marktest de 2016, cerca de 60% da população portuguesa toma medicação para o alívio dos 

sintomas associados à constipação e à gripe, correspondendo aproximadamente a cinco milhões 

de pessoas [37]. 

A escolha desta temática centra-se no facto de durante o meu estágio, nas primeiras semanas 

de atendimento, ser frequente o pedido de aconselhamento ou indicação de produtos de saúde 

para aliviar os sintomas associados à constipação e à gripe. Verifiquei que muitos dos utentes se 

automedicavam e em alguns casos o produto não era o mais indicado para os sintomas que 

apresentavam. Neste tipo de situação, cabe ao profissional de saúde perceber qual a gravidade 

da situação e proceder ao aconselhamento do produto mais indicado e se for o caso proceder à 

troca do produto. 

7.2. Fisiopatologia 

Apesar da semelhança dos sintomas entre gripe e a constipação, os vírus responsáveis pela 

infeção são diferentes. Contudo, nas duas situações o contágio ocorre por via aerossol, através de 

gotículas de saliva ou expetoração expelidas por um indivíduo infetado ou por contato direto com 

objetos contaminados, o período de incubação é curto (podendo variar entre 1 a 15 dias) e são 

doenças autolimitadas, geralmente sem complicações, ou seja, mesmo sem realizar nenhuma 

intervenção farmacológica o organismo consegue resolver a infeção [38]. 
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7.2.1. Constipação 

Apesar do principal responsável pela patologia ser o rinovírus (30-50%), outros, como o 

coronavírus também podem contribuir. O rinovírus replica-se a temperaturas entre os 33-35ºC, por 

isso, a infeção é geralmente limitada ao TRS [39-41].  

O vírus infeta as células epiteliais ciliadas da nasofaringe através da ligação aos recetores da 

ICAM-1 (Intracelular Adhesion Molecule-1) e ainda, em menor expressão, da ligação às LDL 

(lipoproteína de baixa densidade). O organismo, para restringir a replicação e eliminar o vírus, 

induz a expressão de citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-6 e IL-8, incluindo interferões do tipo I 

(IFN-𝛼/-𝛽) [41].  

Os sintomas mais proeminentes estão associados à resposta neutrofílica inflamatória, em que 

ocorre edema e hiperemia da mucosa nasal, hiperatividade das glândulas secretoras de muco e 

ligeira infiltração de células inflamatórias. Também há produção de bradicinina, de prostaglandinas 

(PGs) e de histamina responsável pelo aumento das reações alérgicas e pelos sintomas nasais 

[40,41].  

A infeção pode predispor ao surgimento de outras complicações graves, como exacerbação da 

asma, otite média e sinusite bacteriana [41]. 

7.2.2. Gripe 

As epidemias e surtos de gripe seguem um padrão sazonal, que difere de acordo com a região 

do mundo. Em Portugal, a incidência é mais elevada nos meses de Inverno (dezembro a 

fevereiro). O responsável pela patologia é o vírus influenza, o qual vai sofrendo modificações na 

sua estrutura, surgindo novas estirpes, de contagiosidade e grau de severidade variáveis. As 

estimativas referem que o vírus influenza infeta cerca de 5-15% da população mundial [40,42]. 

Contudo, em pessoas mais suscetíveis, podem mesmo surgir complicações graves, como 

bronquite hemorrágica, pneumonia e até mesmo ter como desfecho a morte [42].  

A infeção pelo vírus influenza, ocorre no epitélio das vias aéreas superiores, pela ligação da 

glicoproteína de superfície do vírus, a hemaglutinina (HA), ao recetor celular que contém o ácido 

siálico  𝛼 -2,6-galactose, possibilitando a entrada do vírus na célula. Posteriormente, a 

neurominidase (NA), outra glicoproteína de superfície do vírus, provoca a degradação do recetor e 

a libertação do vírus após replicação, permitindo a infeção das células adjacentes. Este processo 

leva a degeneração celular (granulação, vacuolização, inflamação, núcleos picnóticos), havendo 

produção de citocinas e mediadores pró-inflamatórios, produzidos pelo sistema imune, que 

desencadeiam edema, inflamação, congestionamento vascular e hiperemia. Geram os sintomas 

sistémicos, como a febre, e os sintomas locais no TRS, como a dor de garganta e congestão nasal 

[39,40,42].  

7.3. Sintomas e Tratamento Farmacológico 

A manifestação clínica da infeção é condicionada pelo tipo de vírus infetante, idade, estado 

fisiológico e experiência imunológica do indivíduo [43]. Os sintomas no TRS são desencadeados 

em resposta à infeção viral na via aérea superior e da resposta imune [39]. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Campo 

 

 

 

23 

 Contudo, na gripe, os sintomas surgem de forma abrupta e com maior intensidade, sendo os 

sintomas mais comuns: mal-estar repentino, febre (>38ºC), fortes dores de cabeça, dores 

musculares/articulares e em alguns casos o surgimento dos olhos inflamados. Os sintomas 

persistem durante 7 a 10 dias [39]. Por outro lado, na constipação, os sintomas surgem de forma 

gradual e são mais localizados no TRS, como a congestão e/ou corrimento nasal, os espirros, a 

dor ou irritação de garganta e a tosse [44, 45]. O diagnóstico clínico de uma situação de gripe ou 

constipação realiza-se, vulgarmente, pela sintomatologia apresentada pelo indivíduo, conforme o 

representado na Tabela 2 [44]. 

Tabela 2: Sinais e Sintomas da Constipação e da Gripe adaptado do CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention): “It is a Cold or Flu?” 

Sinais/Sintomas Constipação Gripe 

Início dos sintomas Insidioso/gradual Súbito 

Febre Rara; temperatura sub-febril Frequente; ligeira, moderada ou elevada 

Mialgias Pouco frequentes: ligeiras Frequentes: moderadas ou intensas 

Arrepios/ Calafrios Raros Frequentes 

Astenia/ Fraqueza Ligeira Frequente; moderada ou intensa (até 3 semanas) 

Espirros Frequente Ligeira 

Congestionamento 

nasal 
Frequente Ligeira 

Dor de garganta Frequente Ligeira 

Tosse Pouco frequente; ligeira Frequente; moderada ou intensa 

Cefaleias Raras Moderadas ou intensas 

 

De referir que o mercado farmacêutico encontra-se preparado para resolver ou aliviar este tipo 

de sintomatologia com uma panóplia de produtos over-the-counter (OTC), medicamentos 

disponíveis nas farmácias sem necessidade de apresentação de prescrição médica [46]. 

Face à semelhança da sintomatologia apresentada entre a gripe e a constipação e atendendo 

que o tratamento é sintomático, os produtos OTC recomendados em ambas as situações 

pertencem ao mesmo grupo farmacoterapêutico.  

No entanto, o farmacêutico deve fazer uma avaliação cuidada da situação, colocando 

questões, como por exemplo, quais são os sintomas que apresenta e há quanto tempo surgiram, 

se já iniciou alguma medida terapêutica, se sim qual e se resultou, se têm alguma doença 

respiratória (asma, DPOC) ou outra patologia para o qual esteja a realizar medicação, não 

esquecendo de perguntar se a pessoa viajou recentemente e no caso do utente ser do sexo 

feminino, perguntar se está grávida ou amamentar [47]. 

 Este tipo de avaliação permite despistar situações que requerem referenciação ao médico, 

como por exemplo, no caso de haver sintomas concomitantes, tais como, febre alta (>38,5ºC), 

mialgia intensa, rash, náuseas ou vómitos [48]. 
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7.3.1.  Pastilhas e Sprays para irritação e/ou dor de garganta 

Um problema comum associado à constipação e gripe é a irritação e a dor de garganta ou 

faringite aguda. Por um lado, a sensação de irritação da garganta pode ter como causa a 

formação de bradicinina na via aérea em resposta à infeção. Por outro, a dor de garganta 

provavelmente resulta da ação de PGs e bradicinina nas terminações nervosas sensoriais nas 

vias aéreas [39]. 

A terapêutica destina-se a reduzir a inflamação e o desconforto. Com esse objetivo, de 

proporcionar alívio sintomático desta condição, utilizam-se substâncias ativas com ação anti-

inflamatória/analgésica (ex. flubiprofeno, cloridrato de benzidamina), anestésica (ex. benzocaína, 

tetracaína, oxibuprocaína), antisséptica (ex. cloro-hexidina, álcool 2,4-diclorobenzil) e antibiótica 

(ex. tirotricina, iodeto de tibezónio). Existem várias opções no mercado, com diferentes 

apresentações farmacêuticas, como pastilhas, soluções para gargarejar e soluções para 

pulverização bucal. Estas formulações resultam da associação de substâncias ativas com as 

propriedades mencionadas ou da sua utilização de forma isolada [49]. Alguns exemplos deste tipo 

de produtos: Strepsils® e Strepfen® (Reckitt Benckiser); Hydrotricine® (Sanofi Aventis); 

Mebocaína® e Mebocaína Anti-Inflam® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare). 

7.3.2. Expetorantes e Antitússicos  

A tosse de inicio súbito e de curta duração associa-se, na maioria das vezes, a uma infeção do 

TRS e corresponde a um reflexo natural de defesa do organismo, cuja função é desobstruir e/ou 

limpar as vias aéreas de secreções, corpos estranhos e agentes irritantes [50,51]. 

 A tosse é caracterizada em dois tipos, a tosse produtiva, em que há excesso de produção de 

secreções e a tosse não produtiva ou seca, que resulta de uma resposta a estímulos irritativos 

na faringe e/ou laringe. Dependendo do tipo de tosse, os produtos utilizados para o tratamento vão 

ser diferentes [52]. 

Assim, para o tratamento de uma tosse produtiva recomenda-se a utilização de fármacos 

expetorantes, que são antitússicos de ação periférica, sendo estes divididos em três classes de 

acordo com o mecanismo de ação: os de ação reflexa (ex. guaifenesina, citrato de sódio, cloreto 

de amónio), que são irritantes da mucosa gástrica, causando estimulação vagal e aumento da 

secreção brônquica; os de ação mucolítica (ex. acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol, bromexina) 

que rompem as ligações sulfuradas das mucoproteínas e fluidificam as secreções, facilitando a 

sua eliminação; e os de ação direta (ex. levomentol, eucaliptol), que estimulam diretamente as 

células secretoras dos brônquios, inclui-se neste grupo os óleos voláteis e as essências 

balsâmicas [52]. 

Para o tratamento de tosse seca, podem ser utilizados fármacos antitússicos com ação central, 

divididos em opiáceos como a codeína, que inibem a tosse pelo seu efeito principal no centro da 

tosse, e em derivados não opiáceos como o dextrometorfano, o butamirato e a oxolamina. Em 

relação aos antitússicos opiáceos, devido aos seus efeitos no sistema nervoso central, surgem 

restrições quanto à sua utilização, sobretudo pelo potencial de abuso e risco de overdose, 

especialmente em crianças [50]. 
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Também podem ser utilizados fármacos antitússicos de ação periférica como dropropizina e 

levodropropizina, cuja ação periférica antitússica se pensa que resulte da modulação dos níveis 

neuropeptídicos sensoriais no TRS. 

 Também alguns fármacos anti-histamínicos sedativos, como a difenidramina, têm um efeito 

antitússico moderado [52].  

Alguns estudos mencionam que a utilização de produtos OTC nesta situação apresenta 

reduzida eficácia, na medida em que, a tosse aguda é limitada e transitória. E referem que é 

observado um efeito placebo, pois um simples xarope açucarado pode proporcionar o alívio da 

tosse irritativa sem a utilização de antitússicos fortes [51]. 

7.3.3. Anti-histamínicos  

Os espirros e a rinorreia estão relacionados com respostas inflamatórias no nariz e na 

nasofaringe que estimulam os nervos trigeminais. No espirro, a resposta parece ser mediada pela 

histamina, e na rinorreia, pela estimulação da secreção glandular [39]. Desta forma, os anti-

histamínicos com interesse no estado gripal são os de 1ª geração (ex. difenidramina, 

clorfeniramina, bromofeniramina, doxolamina) porque podem controlar os espirros pelo seu efeito 

sedativo e a rinorreia pelo efeito anticolinérgico, minimizando as secreções nasais. Já os anti-

histamínicos de 2ª geração (não sedativos), devido a ausência de benefício, não estão indicados 

no tratamento dos sintomas gripais [39,49].   

Está demonstrada a eficácia dos anti-histamínicos nos estados gripais, quando utilizados por 

um período curto de tempo (1 a 2 dias de tratamento), no entanto, o seu uso a médio e a longo-

termo não está evidenciado com clareza, nem o seu benefício na utilização em crianças [53].  

A utilização destes fármacos tem como desvantagem os efeitos sedativos, podendo afetar a 

condução de máquinas e veículos, e são contraindicados na gravidez, hipertrofia prostática, 

obstipação, retenção urinária, epilepsia e glaucoma do ângulo fechado [52].  

No mercado existem várias opções farmacológicas, que diferem entre si na duração da ação e 

na incidência de sonolência, e ainda formulações com a associação de analgésicos, 

descongestionantes, antitússicos e expetorantes, indicados para o tratamento de um estado multi-

sintomático. 

7.3.4. Descongestionantes Nasais 

A congestão nasal consiste na obstrução ou na dificuldade do ar passar através das fossas 

nasais. A obstrução nasal resulta da vasodilatação dos vasos sanguíneos devido à resposta a 

ação de mediadores como a bradicinina e o consequente aumento da permeabilidade vascular 

que favorece um aumento das secreções nasais.  

Os descongestionantes nasais (aminas simpaticomiméticas) atuam nos 𝛼-recetores, causando 

vasoconstrição das veias nasais do músculo esquelético que controla a resistência à entrada do 

fluxo de ar nas fossas nasais [49,54].  

Este tipo de fármaco é mais frequente ser de aplicação tópica, existindo formulações sob a 

forma de gotas nasais ou solução para inalação por pulverização/nebulização. Estas apresentam 

um inicio de ação rápido e variam entre si em termos de duração de ação, por exemplo, a 
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oximetazolina, a xilometazolina e a tramazolina ostentam um efeito de maior duração, e a 

fenilefrina um efeito de menor duração [49,54]. 

Os descongestionantes nasais tópicos são seguros e efetivos, no entanto, o seu uso 

prolongado está associado a irritação nasal e rinite medicamentosa, provocada pela 

dessensibilização e o efeito rebound (exacerbação da congestão). As recomendações quanto à 

duração do tratamento variam, mas este nunca deve ser prolongado, geralmente não mais do que 

3-5 dias [55].  

Normalmente, os descongestionantes nasais de administração oral são formulados em 

associação com outras substâncias ativas, como analgésicos, para o tratamento de um estado 

multi-sintomático, permitindo o estabelecimento de uma terapêutica mais cómoda para o utente 

[49].  

7.3.5. Analgésicos, Antipiréticos e Anti-inflamatórios 

Os sintomas gripais estão associados a uma resposta local, decorrente do dano celular, que 

conduz ao aumento da síntese de mediadores inflamatórios, como a bradicinina e a PG, e a uma 

resposta sistémica, com a libertação de citocinas dos macrófagos e neutrófilos granulocíticos, que 

circulam na corrente sanguínea, causando febre, dor de cabeça e principiam a dor muscular 

[39,49].  

A aspirina, o paracetamol e o ibuprofeno são os princípios ativos mais utilizados para o alívio 

dos estados gripais. As três substâncias ativas têm um modo de ação similar, inibem a atividade 

da enzima ciclooxigenase (COX), responsável pela biossíntese de PGs e pela libertação dos 

mediadores inflamatórios. No entanto, a aspirina e o ibuprofeno são ainda classificados como anti-

inflamatórios não esteróides (AINEs) porque, em doses elevadas, têm também uma ação anti-

inflamatória [49].  

Os três tipos de fármacos referidos têm um bom perfil de segurança e eficácia quando usados 

na concentração OTC para o tratamento da dor aguda e febre associada à constipação comum 

[49,56]. Podem ser usados isoladamente ou em combinação com outros medicamentos como os 

anti-histamínicos, descongestionantes nasais e os antitússicos e/ou expetorantes [49]. 

7.4. Outras alternativas e/ou Tratamento Complementar  

Existem outras abordagens, à base de constituintes naturais, de suporte complementar ao 

tratamento e prevenção da constipação e da gripe. Entre eles, a vitamina C, que apresenta 

propriedades antioxidantes e de regeneração da glutationa, também pode estimular a atividade 

dos neutrófilos e monócitos. A dose recomendada é de 1g de vitamina C por dia. Evidências 

sugerem um efeito benéfico na prevenção e na redução dos sintomas gripais em adultos e 

crianças [57]. 

Outro exemplo, constituinte de uma planta natural, é a equinácea, que mostrou eficácia no 

tratamento dos estados gripais, na medida em que ativa os macrófagos, aumenta a fagocitose, 

estimula a produção de citocinas e atividade das células NK (Natural Killer cells), aumenta a 

produção de linfócitos e monócitos e melhora a resposta humoral. No entanto, devido a variações 
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nas partes da planta utilizada e do género contendo equinácea, não há provas suficientes para 

recomendar um produto específico [57]. 

Ainda, o zinco, um mineral essencial, demonstrou eficácia na redução e severidade dos 

sintomas gripais pela ação inibitória do crescimento viral. O mecanismo de ação compreende 

interferência com clivagem da proteína do rinovírus, a ligação da cápside à ICAM-1 no epitélio 

nasal e a proteção das membranas plasmáticas contra toxinas microbianas e do complemento 

(cascata inflamatória). No entanto, é necessário realizar mais estudos para perceber qual a dose 

ideal e a biodisponibilidade do zinco oral [57]. 

Também o propólis, uma substância elaborada pelas abelhas, pode ser utilizado como agente 

de prevenção devido às suas propriedades ativadoras do sistema imunológico [58]. 

7.5. Tratamento Não Farmacológico  

As medidas não farmacológicas são fundamentais para obter uma melhoria na maioria dos 

sintomas associados aos transtornos menores, pois ao reforçar os hábitos higiénico-dietéticos 

permite o utente melhorar o seu autocuidado. Alguns conselhos de medidas complementares são: 

reforçar o descanso e conforto do doente; dormir com uma almofada alta para facilitar a respiração 

durante a noite; fazer uma alimentação equilibrada; chupar rebuçados emolientes para estimular a 

salivação; gargarejar com soro fisiológico aquecido; se existir alteração de voz (rouquidão), evitar 

esforçá-la; não fumar e evitar beber café e bebidas alcoólicas; evitar o arrefecimento corporal 

(expor-se a baixas temperaturas, cabelo molhado); hidratação por ingestão de líquidos mornos; e 

fazer lavagens nasais frequentes com soro fisiológico ou água do mar [59].  

7.6. Medidas Preventivas 

A melhor arma de prevenção é a vacinação contra a gripe, realizada durante os meses de 

outono e inverno e, de preferência, em outubro ou novembro, já que o pico da atividade gripal 

ocorre entre novembro a fevereiro. Esta deve ser renovada anualmente, porque o vírus influenza 

sofre alterações na estrutura genética. Segundo a orientação da Direção-Geral de Saúde (DGS), a 

vacinação é especialmente recomendada em: pessoas com 65 ou mais anos de idade, 

principalmente se residirem em instituições; grávidas; pessoas (a partir dos 6 meses de idade) 

com doenças crónicas do pulmão, coração, fígado, rins ou diabetes e/ou sistema imunitário 

deprimido; profissionais na área de saúde ou que cuidam de idosos ou doentes [60].  

Apesar disso, existem algumas medidas preventivas que não devem ser descuradas. As 

recomendações da DGS para prevenir a doença são [61]: 

▪ Evitar ambientes fechados mantendo os espaços arejados; 

▪ Lavar as mãos com frequência, principalmente depois de espirrar, tossir ou assoar; 

▪ Quando espirrar e tossir, cobrir o nariz e a boca, com um lenço de papel descartável ou 

com o braço e nunca com a mão;  

▪ Não compartilhar copos, talheres, toalhas ou lenços; 

▪ Limpar frequentemente objetos e superfícies que possam estar contaminados (maçanetas 

de portas, corrimãos, telefones e computadores); 
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▪ Evitar o contato próximo com pessoas doentes; e, se estiver doente, evitar estar perto de 

pessoas saudáveis.  

▪ Dormir bem, praticar atividade física, reduzir o stress, beber muitos líquidos e ter uma 

alimentação equilibrada. 

7.7. Intervenção Farmacêutica na Constipação e na Gripe 

7.7.1. Formação interna sobre a temática: “Constipação e Gripe” 

A formação interna foi realizada em formato PowerPoint (Anexo II) e decorreu no dia 16 de 

janeiro, com uma duração aproximada de 20 minutos. Esta formação teve como objetivo relembrar 

a diferença entre constipação e gripe, a sintomatologia associada e compreender a importância 

dos produtos existentes na farmácia para a melhoria da qualidade de vida dos utentes. Além 

disso, era pretendido rever algumas recomendações para melhorar o aconselhamento ao utente, 

reforçando também as medidas não farmacológicas no alívio da sintomatologia apresentada. 

A dinâmica criada com a equipa da FdC foi útil e adequada à farmácia, de acordo com a 

necessidade do tema abordado. 

7.7.2. Dinamização de um Cross-Selling na farmácia 

O cross-selling é uma técnica de venda utilizada de forma a potenciar o aumento de vendas da 

farmácia, incentivando o utente na compra de produtos complementares, que garantam a total 

satisfação das suas necessidades.  

Nesse sentido, realizei três propostas de cross-selling com produtos OTC pertencentes ao 

grupo de fármacos usados no tratamento sintomático dos estados gripais. Esta foi apresentada à 

equipa da farmácia com o objetivo de complementar o aconselhamento prestado ao utente, 

tornando o tratamento mais eficaz e, desta forma, fomentar as vendas cruzadas na farmácia. 

 Uma das propostas foi a associação de um descongestionante nasal (ex. Vibrocil®, Neo-

sinefrina®, Sinexsensi®, Nasex®, Nasorhinatiol®, Rhinospray®, Bisolspray®) com o soro 

fisiológico e/ou água do mar esterilizada, realçando a importância da limpeza e/ou 

descongestionamento da cavidade nasal para potenciar a efetividade do descongestionante nasal. 

 A segunda proposta para complementar o atendimento na dispensa de um antigripal (ex. 

Antigrippine Trieffect®, Griponal®, Ilvico N®, Cêgripe®, Panadol Gripus®, Cegrinaso®), seria o 

aconselhamento de suplementos à base de produtos naturais que permitissem reforçar o sistema 

imunitário, como a vitamina C, o zinco, a equinácea e o propólis, e ao, mesmo tempo, reduzissem 

a duração e a intensidade dos sintomas gripais. 

 Por fim, foi sugerida a associação de um antitússico (ex. Holtuss®, Bissoltussin®, 

Oxolamina®, Bronchodual®, Levotuss®) com os rebuçados emolientes, que têm como vantagem 

estimular da salivação e acalmar as mucosas irritadas e, como são produtos isentos de açúcar, 

podem ser utilizados sem restrições. 

 Foi elaborada uma tabela com os cruzamentos, a vantagem da complementaridade dos 

produtos e o argumento de venda cruzada (Anexo III) e foi afixada num local visível para consulta 
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e para posterior anotação da concretização do cross-selling, visto que, a tabela continha o nome 

de cada elemento da farmácia. 

Foram criadas no Sifarma® janelas de pop-up com as sugestões mencionadas, de forma a 

que, sempre que fosse selecionado um dos produtos inicialmente predefinidos durante o 

atendimento, aparecia a sugestão do outro produto para a venda cruzada e o argumento a utilizar.  

Com esta intervenção, pretendi oferecer ao utente um aconselhamento mais completo, dando-

lhe a possibilidade de levar consigo os produtos que necessitava para solucionar o seu problema. 

Esta iniciativa teve a adesão pretendida por parte dos colaboradores da farmácia, sendo que a 

mesma se refletiu nas vendas. 

7.7.3. Panfleto “Como prevenir a Constipação e a Gripe?” 

O objetivo desta intervenção foi sensibilizar e educar o utente através de um panfleto 

informativo, de exposição simples e clara, com algumas medidas eficazes na prevenção e, no 

caso de um utente já se encontrar doente, evitar a transmissão a outras pessoas. Além disso, são 

referidos alguns conselhos relativos à vacinação e à utilização de suplementos à base de produtos 

naturais que reforçam as defesas do nosso organismo, previnem e auxiliam na redução dos 

sintomas associados à constipação e à gripe.   

O panfleto realizado foi colocado nos balcões de atendimento e num expositor à entrada da 

farmácia (Anexo IV). Quando os utentes demonstraram curiosidade sobre o mesmo, foram 

prestados alguns esclarecimentos e incentivada a leitura do panfleto.   

7.8. Considerações Finais 

Este projeto foi abordado numa vertente interna, através da realização de uma formação à 

equipa da farmácia e com a criação de um cross-selling para fomentar as vendas cruzadas, e 

melhorar o aconselhamento farmacêutico. Considero que ambas as iniciativas foram bem-

recebidas e auxiliaram a minha integração como elemento da equipa da FdC. O projeto também 

foi abordado numa vertente externa, tendo como foco os utentes da farmácia, com esse objetivo 

foi elaborado um panfleto com algumas medidas preventivas para a constipação e a gripe. 

Este tipo de ação desenvolvida durante o estágio, promove uma maior interação do estagiário 

com o ambiente da farmácia comunitária, incentiva um atendimento diferenciado e acrescenta 

valor ao mesmo, além de permitir a educação da população em termos de saúde pública.  

Em suma, considero que foi um projeto bem-sucedido, implementado numa fase de maior 

procura e de necessidade do tema tratado. O facto de ter explorado este assunto permitiu que, 

durante o atendimento, tivesse maior segurança na indicação e aconselhamento para o 

tratamento dos sintomas relativos à gripe e à constipação, e ainda, contribuiu para um maior 

conhecimento dos produtos disponíveis na farmácia.  
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8. Projeto II – Diabetes Mellitus 

8.1. Contextualização 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica associada a uma desordem metabólica de etiologia 

múltipla, que se caracteriza por níveis elevados de glucose no sangue, resultantes de deficiências 

na secreção ou ação da insulina, ou de ambas [62].  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a prevalência da DM, nas últimas três 

décadas, aumentou progressivamente e prevê-se que esta epidemia continue a aumentar, fruto 

também de uma melhoria das estruturas de saúde que permite o seu diagnóstico [62]. Em 2017, a 

Federação Internacional de Diabetes, referiu que existem 425 milhões de pessoas com diabetes 

no mundo, prevendo um aumento destes números para 629 milhões de pessoas em 2045. Aliás, 

uma em duas pessoas tem diabetes não diagnosticada [63].  

Em 2015, a prevalência estimada da Diabetes em Portugal foi de 13,3% com idades entre os 

20-79 anos (7,7 milhões de indivíduos), o que corresponde a mais de 1 milhão de portugueses 

com diabetes nesta faixa etária (Anexo V). Em termos de composição da taxa de prevalência, 

observa-se que 56% dos pessoas tinham diabetes diagnosticada e que 44% ainda não tinha sido 

diagnosticada [64]. Por isso, é necessário promover a consciencialização e incentivar a prevenção 

da doença.  

A escolha deste projeto recaiu sobretudo pelo impacto negativo da patologia na população, 

sendo uma preponderante causa de morbilidade e mortalidade, sobretudo pelas complicações 

associadas, como a cegueira, insuficiência renal, amputação não traumática de membros 

inferiores e aumento do risco de doença coronária e Acidente Vascular Cerebral (AVC) [63,64].  

Daí a importância de sensibilizar a população e da realização de ações integradas para a 

promoção da saúde pública. Nesse sentido, a minha iniciativa teve como objetivo a deteção 

precoce de pessoas em risco de desenvolver DM tipo 2.   

8.2. Fisiopatologia da Diabetes Mellitus 

Os níveis plasmáticos de glucose são regulados predominantemente por duas hormonas 

endócrinas: a insulina e o glucagon, produzidas pelo pâncreas (Anexo VI) [65]. A insulina é 

responsável pela diminuição da glucose no sangue, sendo a glucose o fator estimulante de maior 

importância. A glucose atinge o seu valor máximo uma hora após a ingestão de alimentos e atua 

nas células para estimular a secreção de insulina. A insulina, por sua vez, exerce ação sobre 

diferentes órgãos e estimula a captação de glucose para dentro das células para ser armazenada 

sob a forma de glicogénio ou convertida em ácidos gordos [66,67]. 

No entanto, existem outros fatores que alteram a secreção e libertação de insulina, como 

Glucagon-Like-Peptide 1 (GLP-1) e a Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide (GIP), que são 

hormonas gastrointestinais produzidas aquando da ingestão de alimentos [66,67].   

Na DM, como resultado da disfunção ou destruição das células 𝛽  do pâncreas, há uma 

diminuição da produção de insulina e uma diminuição do transporte de glucose para as células, 
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favorecendo o desequilíbrio da homeostasia da glucose, pois, apesar da abundância de glucose 

no sangue, as células não têm a capacidade de a utilizar [66,67]. 

Ainda outros fatores podem contribuir para o estado de hiperglicemia, como o efeito diminuído 

das incretinas no intestino, a estimulação da lipólise pelo tecido adiposo, o aumento da reabsorção 

de glucose pelo rim, diminuição da captação de glucose pelo músculo esquelético, aumento da 

produção hepática de glucose no fígado, aumento de secreção de glucagon pelas células 𝛼 do 

pâncreas, diminuição da secreção de insulina pelas células 𝛽  do pâncreas e a disfunção dos 

neurotransmissores no cérebro [68]. 

8.3. Classificação da Diabetes Mellitus 

A DM é classificada de acordo com a sua etiologia, sendo as mais comuns: a DM tipo 1, a DM 

tipo 2 e a Diabetes Gestacional (DG). 

A DM tipo 1 caracteriza-se pela destruição das células 𝛽  dos ilhéus de Langerhans do 

pâncreas, na maioria dos casos, resultante de um mecanismo autoimune. Nesta situação, o 

organismo não consegue produzir insulina, sendo necessário recorrer a insulinoterapia para 

combater a hiperglicemia instalada. Este diagnóstico, em regra, é mais comum em crianças e 

adolescentes [69,70].  

A DM tipo 2 envolve um conjunto de alterações dos mecanismos implicados na homeostasia 

da glucose, caracteriza-se por resistência periférica à insulina (na mobilização, no metabolismo e 

no armazenamento da glucose) e por alterações na secreção de insulina pelas células 𝛽  do 

pâncreas, com um predomínio variável de cada uma delas. Isto leva a uma resposta 

compensatória, em que as células 𝛽  produzem mais insulina para manter o estado de 

normoglicemia, processo esse que conduz à hiperplasia e hipertrofia das células 𝛽. A DM tipo 2 

corresponde a cerca de 90% dos casos de diabetes, sendo que surge mais frequentemente em 

pessoas com mais de 45 anos de idade e está associada, muitas vezes, a obesidade, a 

hipertensão arterial e a dislipidemia [69,70].  

A DG desenvolve-se no decurso da gravidez, em que se verifica, pela primeira vez, anomalias 

nos valores de glicemia, causadas pelo aumento da resistência à insulina devido a alterações 

hormonais que ocorrem durante a gravidez. As mulheres identificadas com DG apresentam risco 

acrescido de desenvolvimento DM tipo 2 [69-71].   

8.4. Critérios de Diagnóstico da Diabetes Mellitus 

Segundo a norma 002/2011 da DGS, o diagnóstico da diabetes realiza-se com apoio dos 

seguintes parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral [70]:  

▪ Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL (ou ≥7,0 mmol/L); ou 

▪ Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/L); ou 

▪ Glicemia ≥ 200 mg/dL (ou ≥ 11,1 mmol/L) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose 

oral (PTGO) com 75 g de glicose; ou 

▪ Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% 
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Assim, no caso de uma pessoa assintomática, o diagnóstico não deve ser realizado na 

presença de um único valor anormal de glicemia de jejum ou de Hb1Ac, ou seja, é necessário a 

confirmação com nova análise após uma a duas semanas. 

No entanto, é possível identificar atempadamente situações de risco superior para o 

desenvolvimento de diabetes, correspondendo estas a um estado de hiperglicemia intermédia. 

Esta identificação tem suporte nos seguintes parâmetros: 

▪ Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de jejum ≥ 100 e < 126mg/dL (ou ≥ 6,1 e 

<7,0 mmol/L); 

▪ Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 

mg/dL (ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/L). 

8.5. Sintomas da Diabetes Mellitus  

Nas crianças e jovens com DM tipo 1, os sintomas aparecem de forma súbita e são intensos 

enquanto que, no adulto, o surgimento da DM tipo 2 acaba por passar despercebido e o 

diagnóstico apenas é efetuado num estado mais avançado da doença, pois só em situações de 

glicemia elevada é que os sintomas se manifestam, provocados pela glucotoxicidade [72]. 

Os sintomas típicos desta patologia são: polifagia (fome constante e difícil de saciar); letargia; 

poliúria (aumento da frequência e quantidade de urina); polidipsia (sede constante e intensa); 

xerostomia (secura da boca); perda de peso; prurido no corpo (sobretudo nos órgãos genitais); 

visão turva; cefaleia; náuseas e vómitos [72].  

8.6. Fatores de Risco da Diabetes Mellitus 

Existem vários fatores de risco para o surgimento da DM, como fatores genéticos, de estilo de 

vida e condições médicas do indivíduo. Apesar disso, importa destacar os fatores de risco 

modificáveis, como a hipertensão arterial, dislipidemia, inatividade física e a obesidade. A 

acumulação de gordura peri-visceral, em particular, constitui um fator determinante nas alterações 

metabólicas e está associado ao aumento da insulinorresistência e aumento de risco de doença 

CV [66, 73].  

8.7. Complicações associadas à Diabetes Mellitus 

As complicações agudas mais frequentes na diabetes são a Cetoacidose diabética (CAD) e o 

Síndrome Hiperosmolar (SH). Tratam-se de disfunções metabólicas causadas pela carência de 

insulina e resultam da utilização excessiva de outras fontes de energia (lípidos, hidratos de 

carbono e aminoácidos). A CAD é uma complicação frequente da DM tipo 1 caracterizada pela 

hiperglicemia (glicemia >250mg/dL), cetonemia (presença de corpos cetónicos no sangue) e 

acidose metabólica (pH sanguíneo < 7,3). A cetonemia e a acidose levam a uma alteração do 

equilíbrio eletrolítico, vómitos e desidratação. Já o SH, mais comum na DM tipo 2 não controlada 

ou não diagnosticada, caracteriza-se por uma hiperglicemia grave (superior ou igual a 600 mg/dL), 

hiperosmolaridade, desidratação e ausência de cetoacidose significativa. Ambas as condições 

podem colocar em risco a vida da pessoa sendo que, neste contexto, é necessário recorrer a 

tratamento médico [69].  
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A Hipoglicemia é uma complicação que pode surgir como efeito adverso comum ao 

tratamento da diabetes com insulina e/ou com antidiabéticos orais e corresponde a uma situação 

em que os valores de glicemia no sangue são inferiores a 70 mg/dL [69].  

A longo prazo, a persistência de valores de glicemia elevados pode contribuir para o 

desenvolvimento de patologias microvasculares, macrovasculares e neuropáticas [69]. 

As complicações microvasculares associadas a lesões dos pequenos vasos sanguíneos 

englobam a retinopatia e a nefropatia diabética. A retinopatia diabética, considerada uma das 

principais causas de cegueira evitável na população entre os 20-64 anos [74], ocorre com a 

formação de novos vasos sanguíneos que, devido à sua fragilidade, se rompem, originando 

hemorragias vítreas. Também se verifica edema macular, devido ao extravasamento de fluido e 

exsudado através das paredes vascular para a mácula. Em relação à nefropatia diabética, esta é 

uma das principais causas de morbilidade e mortalidade na DM, atingindo cerca de 20-50% das 

pessoas com diabetes [75]. O diagnóstico é efetuado pela presença de albuminúria (albumina 

excretada na urina), redução da taxa de filtração glomerular e na sequência de outras 

manifestações de lesão renal [69, 72, 76].  

As doenças cardiovasculares enquadram-se nas complicações macrovasculares da diabetes, 

devido ao facto de nos doentes diabéticos, os processos ateroscleróticos ocorrerem de forma mais 

acelerada. Além disso, as pessoas com esta patologia apresentam outras comorbilidades 

(hipertensão, dislipidemia e obesidade) que potenciam o desenvolvimento de doença cardíaca 

coronária, AVC e doença arterial periférica [69, 72].  

As neuropatias são complicações que envolvem o sistema nervoso periférico somático e/ou 

autonómico. Na maior parte dos casos, conduzem à ulceração do membro inferior. 

Frequentemente designado de pé diabético, este é um estado fisiopatológico caracterizado pela 

perda da componente sensitiva e por lesões resultantes de trauma que complicam com isquemia e 

infeção, ocasionadas por falhas no processo de cicatrização, as quais podem resultar em 

amputação [69, 72]. 

8.8. Medidas Farmacológicas  

O objetivo do tratamento é controlar os valores de glicemia e prevenir as complicações 

associadas à doença, sendo que o alvo glicémico e a opção terapêutica selecionada são 

pensados para um doente específico. Atualmente, existem várias opções farmacológicas para o 

tratamento da DM tipo 2 que atuam no organismo por diferentes mecanismos, sendo agrupados 

nas seguintes classes terapêuticas representadas na Tabela 3 [77].   

Segundo as recomendações da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, na ausência de 

contraindicações, a metformina constitui o fármaco de 1ª linha de tratamento. No caso da 

terapêutica com metformina isolada não ser suficiente, para obter o nível de glicemia pretendido, 

pode efetuar-se a associação com um ou dois agentes orais ou injetáveis de outra classe 

terapêutica. Quando o tratamento continua a não ser eficaz, inicia-se a insulinoterapia em 

combinação ou isoladamente [77]. 
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Importa ressalvar que, no tratamento da DM tipo 2, a abordagem deve ser multifatorial, porque 

as pessoas com diabetes têm, logo à partida, um risco cardiovascular aumentado, portanto os 

fatores de risco também devem ser avaliados e tratados (hipertensão arterial, dislipidemia, história 

familiar de doença cardiovascular, tabagismo). Em pessoas com diabetes, devem-se atingir os 

seguintes valores: HbA1c < 7%, pressão arterial < 140/80 mmHg e colesterol LDL < 100 mg/dL 

[78]. O controlo da patologia deve incidir também no plano alimentar, exercício físico e educação 

para a terapêutica [69,77]. 

Em relação ao tratamento da DM tipo 1, a terapêutica com insulina exógena pretende 

aproximar-se da fisiologia normal de secreção de insulina. Existem vários esquemas de 

insulinoterapia, resultantes, normalmente da combinação de uma insulina basal, de ação mais 

prolongada, que pretende imitar a secreção basal de insulina, com uma insulina prandial, de ação 

mais rápida, necessária para o armazenamento de glucose após as refeições [69]. 

 

Tabela 3: Classes terapêuticas dos antidiabéticos, mecanismo de ação e vantagens/desvantagens que 

poderão orientar a escolha do fármaco em doentes com DM (adaptada [77]). 

Classe Composto(s) Mecanismo 

celular 
Ações 

fisiológicas 

primárias 

Vantagens Desvantagens 

Biguanidas Metformina Ativa a AMP-

cinase 
↓ Produção 

hepática de 

glucose 

Sensibilidade 

periférica à ação 

da insulina 

∙ Ampla 

experiência 

∙ Sem ganho 

ponderal 

. Sem hipoglicemia 

∙ Provavelmente ↓ 

eventos CV 

∙Efeitos secundários 

gastrointestinais 

(diarreia, cólicas, 

abdominais) 

∙ Risco de acidose 

láctica (raro) 

∙ Défice de vitamina B12 

∙ Contraindicações: 

insuficiência renal 

crónica, acidose, 

hipoxia, desidratação, 

falência de órgão 
Sufonilureias 2ª Geração: 

Gliblenclamida 

Glipizida 

Gliclazida 

Glimepirida 

Encerram os 

canais de KATP nas 

membranas 

plasmáticas das 

células 𝜷 

↑ Secreção de 

insulina 
∙ Ampla 

experiência 

∙ ↓ Risco 

microvascular 

∙ Hipoglicemia 

∙ Ganho ponderal 

∙ Diminui o pré-

condicionamento 

isquémico do miocárdio? 

∙ Necessário frequente 

ajuste de dosagem 

∙ Durabilidade do efeito 

reduzido 
Meglitinidas (glinidas) Nateglinida Encerram os 

canais de KATP nas 

membranas 

plasmáticas das 

células 𝜷 

↑ Secreção de 

insulina 
∙ ↓ Picos pós-

prandiais da 

glicose 

∙ Flexibilidade de 

dosagem 

∙ Hipoglicemia 

∙ Ganho ponderal 

∙ Diminui o pré-

condicionamento 

isquémico do miocárdio? 

∙ Necessidade de regime 

posológico frequente 
Tiazolidinedionas 

(glitazonas) 
Pioglitazona Ativa o fator de 

transcrição nuclear 

PPAR-𝜸 (recetor 

↑ Sensibilidade da 

insulina 
∙ Sem hipoglicemia 

∙  Durabilidade 

∙ ↑ C-HDL 

∙ Ganho ponderal 

∙ Edema/ insuficiência 

cardíaca 
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Classe Composto(s) Mecanismo 

celular 
Ações 

fisiológicas 

primárias 

Vantagens Desvantagens 

ativado pelo 

proliferador dos 

peroxissomas) 

∙ ↓ Triglicéridos 

∙ ↓ Eventos CV? 

. Reduz esteatose 

hepática 

∙ Fraturas ósseas 

Inibidores das 𝜶-

glucosidases 

intestinais 

Acarbose Inibe as 𝜶-

glicosidases 

intestinais 

Retarda a 

digestão/absorção 

intestinal de 

hidratos de 

carbono 

∙ Sem hipoglicemia 

∙ ↓ Picos pós-

prandiais da 

glicose 

∙ ↓ Eventos CV? 

∙ Não sistémico 

∙ De eficácia geralmente 

modesta sobre a HbA1c 

∙ Efeitos secundários 

gastrointestinais 

(flatulência, diarreia) 

∙ Esquema de 

administração frequente 
Inibidores da DPP-4 

(dipeptidil peptidase 4) 
Sitaglitina 

Vildagliptina 

Saxagliptina 

Linagliptina 

Inibe a atividade 

da DPP-4, 

aumentando as 

concentrações 

pós-prandiais das 

incretinas ativas 

(GLP-1, GIP) 

∙ ↑ Secreção de 

insulina 

(dependente da 

glicose) 

∙ ↓  Secreção de 

glucagon 

(dependente da 

glicose) 

∙ Sem hipoglicemia 

∙ Bem tolerado 
∙ De eficácia geralmente 

moderada sobre a 

HbA1c 

. Urticária/angioedema 

(raros) 

∙ Pancreatite? 

 

Inibidores dos SGLT2 

(sodium-glucose co-

transporter-2) 

Dapagliflozina Inibem os SGLT2 

no nefrónio 

proximal 

Bloqueio da 

reabsorção de 

glicose pelo rim, 

aumentando a 

glicosúria 

∙ Sem hipoglicemia 

∙ ↓  Peso 

∙ ↓ Pressão arterial 

∙ Eficazes em 

todas as fases da 

DM2 

∙ Infeções genito-

urinárias 

∙ Poliúria 

∙ Depleção de volume/ 

hipotensão/ tonturas 

∙ ↑ LDL 

∙ ↑ Creatinina (transitório) 
Agonistas dos 

receptores da GLP-1 

Exenatido 

Liraglutido 

Ativam os 

receptores da 

GLP-1 

∙ ↑ Secreção da 

insulina 

(dependente da 

glicose) 

∙ ↓ Secreção do 

glucagon 

(dependente da 

glicose) 

Atraso do 

esvaziamento 

gástrico 

 

∙ Sem hipoglicemia 

∙ Redução de peso 

∙ ↓ Picos pós-

prandiais da 

glicose 

∙ ↓ Alguns fatores 

de risco 

cardiovasculares 

∙Efeitos secundários  

gastrointestinais 

(náuseas/vómitos) 

∙ ↓ Frequência cardíaca 

∙  Pancreatite aguda? 

∙ Hiperplasia das células 

C tiroideias/ carcinoma 

medular da tiroide em 

animais 

∙ Injetável 

∙ Requer formação 

 

Insulina Humana: . 

∙Regular 

∙Isofânica ou 

NPH 

Análogos:  

∙ Lispro 

∙ Aspártica 

∙ Glulisina 

∙ Glargina 

∙ Detemir  

∙ Pré-misturada 

(diversos tipos) 

Ativam os 

recetores de 

insulina 

∙ ↑ Utilização da 

glicose 

∙ ↓ Produção 

hepática da glicose 

∙ Universalmente 

eficaz 

∙ Eficácia 

teoricamente 

limitada 

∙ ↓ Risco 

microvascular 

∙ Hipoglicemia 

∙ Ganho ponderal 

∙ Efeitos mitogénicos? 

∙ Injetável 

∙ Requer formação 
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8.9. Intervenção Farmacêutica na Diabetes Mellitus 

No sentido de sensibilizar o público-alvo da farmácia para a problemática da DM e promover a 

saúde pública, foi realizado um rastreio intitulado “Diabetes: Qual o seu grau de risco?”, que teve 

como objetivo a avaliação do risco do indivíduo desenvolver DM tipo 2 e a identificação atempada 

de novos casos da doença. 

Decorreu entre os dias 5 a 9 de fevereiro de 2018, das 9h00 às 11h00, no gabinete de 

atendimento, com uma duração aproximada de 20 minutos por utente, por meio de agendamento 

prévio. A divulgação da atividade foi realizada pela equipa da FdC e pela exposição de um cartaz 

na porta de entrada da farmácia e na zona do balcão de atendimento (Anexo VII). 

8.9.1. Metodologia 

A DM tipo 2 surge mais frequentemente em pessoas com mais de 45 anos de idade, com 

história familiar de diabetes, excesso de peso, inatividade física e com certos problemas de saúde 

como a hipertensão arterial. Também é frequente o desenvolvimento da DM tipo 2 em pessoas 

com anomalia dos valores de glicemia (hiperglicemia intermédia) ou DG durante a gravidez [79].  

8.9.1.1. Critérios de seleção da população-alvo 

▪ Pessoas com mais de 45 anos; 

▪ Independentemente da idade, em pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25 

kg/m2 com fatores de risco adicionais: Inatividade física; Familiares do 1º grau com DM 

tipo 2; Feto macrossómico ou DG; Hipertensão arterial(≥140/90 mmHg ou terapêutica 

para a Hipertensão arterial); Colesterol HDL < 35 mg/dL e/ou Triglicéridos > 250 mg/dL; 

Síndrome do Ovário Poliquístico; Hb A1C ≥  5,7%; Hiperglicemia intermédia em teste 

prévio; Outras situações clínicas associadas a insulinorresistência (ex: obesidade grave); 

História de doença cardiovascular.  

8.9.1.2. Requisitos e material necessários para a realização do rastreio 

▪ Gabinete de atendimento personalizado; 

▪ Balança; 

▪ Fita Métrica; 

▪ Equipamento para a determinação dos parâmetros bioquímicos.  

8.9.2. Avaliação do Risco de Desenvolvimento da DM tipo 2 

Para a avaliação do risco foi efetuado um questionário (Anexo VIII), adaptado do The Finnish 

Type 2 Diabetes Risk Assessment Form, em que se realiza a recolha de dados antropométricos, 

da prática de atividade física, dos hábitos alimentares, da história familiar clínica, terapêutica para 

a hipertensão arterial e de valores de glicemia. A pontuação total obtida, indica a probabilidade de 

desenvolver DM tipo 2 dentro de dez anos [80]. 
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33%

67%

Masculino Feminino

Figura 2: Distribuição da amostra por sexo Figura 1: Distribuição da amostra por faixa etária 

5%

25%

39%

31%

< 45 anos 45-54 anos

55-64 anos > 64 anos

8.9.3. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

Durante o rastreio, foi efetuada a determinação do valor de glicemia em jejum ou pós-prandial, 

o qual foi comparado com os valores de referência, presentes na Tabela 4. Também foram 

realizadas as medições dos parâmetros fisiológicos (altura, peso, perímetro abdominal) e cálculo 

do IMC. 

Tabela 4: Classificação dos Valores de Glicemia [70] 

 Jejum Pós-Prandial 

Hipoglicemia < 70 mg/dl < 70 mg/dl 

Normal 70-100 mg/dl 70-140 mg/dl 

Hiperglicemia Intermédia 100-126 mg/dl 140-200 mg/dl 

Diabetes Mellitus Provável > 126 mg/dl >200 mg/dl 

 

8.9.4. Análise dos Resultados do Rastreio 

A intervenção contou com a participação de 36 pessoas, das quais 12 pessoas do sexo 

masculino, enquanto os restantes 24 participantes são do sexo feminino (67%), o demonstrou uma 

maior adesão por parte deste género (Figura 1). Tendo em conta os critérios definidos para o 

rastreio, a faixa etárias entre os 55-64 anos (39%) e idade superior a 64 anos (31%) obtiveram 

uma maior representação, estando em consonância com a idade dos utentes que frequentam 

habitualmente a FdC (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que o valor do IMC dos participantes se encontrava acima do recomendado, 

apresentando um grande parte dos participantes excesso de peso. O IMC entre os 25-30 foi o 

mais preponderante, correspondendo a 53% da amostra analisada (Figura 3).  

Figura 3: Distribuição da amostra por IMC 

36%

53%

11%

IMC < 25 IMC 25-30 IMC > 30
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33%

67%

Sim Não

75%

25%

Todos os dias Por vezes

Figura 6: Pratica, diariamente, atividade física pelo 
menos durante 30 minutos, no trabalho e/ ou durante o 

tempo livre? 

Figura 7: Com que regularidade come vegetais ou frutas? 

De acordo com a DGS, um perímetro de cintura acentuado juntamente com o excesso de peso 

está associado a risco de doença [81]. Em termos de perímetro abdominal, verificou-se que a 

maioria das pessoas apresentava um valor de medida de cintura superior ao ideal, sendo que este 

pode influenciar extremamente o risco de surgimento de DM tipo 2. No caso dos homens, cerca de 

58% apresentou valores de perímetro abdominal superior a 102 cm e, no caso das mulheres, 

cerca de 65% tinha valores superiores a 88 cm (Figura 4 e 5). Estes valores, quando 

concomitantes com o excesso de peso, predispõem ainda mais a pessoa para o desenvolvimento 

da DM tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de atividade física diária, cerca de 67% dos participantes responderam que não 

praticavam desporto durante o tempo livre nem realizavam diariamente, pelo menos, 30 minutos 

de atividade física nas deslocações para o trabalho e no próprio trabalho (Figura 6). Estes 

resultados demonstram o sedentarismo da população analisada, sendo fundamental o incentivo à 

prática de exercício físico devido aos benefícios inerentes para a saúde. Analisando ainda os 

hábitos alimentares da amostra em estudo, os participantes foram questionados quanto à 

regularidade da ingestão de frutas e vegetais, no qual 75% dos participantes referiu que ingeria 

todos os dias frutas e vegetais (Figura 7), no entanto, quando solicitada descrição do dia 

alimentar anterior, foi notório que cometiam pequenos erros alimentares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a hipertensão arterial é um fator de risco agravante para o surgimento da DM tipo 2, pela 

análise da amostra verificou-se que 50% dos participantes tomava de forma regular ou já tinha 

tomado alguma vez medicação para o controlo da hipertensão arterial (Figura 8).  

9%

26%

65%

Mulher

< 80 cm 80-88 cm > 88 cm

17%

25%58%

Homem

< 94 cm 94-102 cm > 102 cm

Figura 4: Distribuição do perímetro abdominal nos Homens Figura 5: Distribuição do perímetro abdominal nas Mulheres 
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11%

89%

Sim Não

Figura 8: Já tomou alguma vez, de forma regular, 
medicamentos para a hipertensão arterial? 

Figura 9: Alguma vez teve hiperglicemia (ex. num exame 
de saúde, período de doença, durante a gravidez? 

33%

14%

53%

Não

Sim - Avós, tios ou primos em primeiro grau

Sim - Pais, irmão, filhos

8%

22%

31%

33%

6%

Risco Baixo Risco Ligeiro

Risco Moderado Risco Elevado

Risco Muito Elevado

50%50%

Sim Não

Os participantes foram também questionados quanto ao seu histórico de valores de glicemia, 

ou seja, se alguma vez tiveram hiperglicemia, por exemplo num exame de saúde, num período de 

doença ou durante a gravidez, em que 11% responderam que sim (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também foi realizada uma questão sobre a existência de história familiar de DM tipo 1 ou 2,  

ou seja, se algum membro da família próximo ou outros familiares tinha sido diagnosticado com a 

patologia. Nesse sentido, averiguei que 53% dos inquiridos tinham pais, irmãos ou filhos com a 

doença e que 33% tinha avós, tios ou primos em primeiro grau com a enfermidade e só uma 

pequena percentagem correspondente a 14% não tinha história familiar (Figura 10).  

O questionário realizado teve como objetivo primordial avaliar o nível de risco do indivíduo no 

desenvolvimento da DM tipo 2 num espaço de 10 anos. Após conclusão da aplicação do 

questionário ao utente, foi efetuado o somatório de todas as respostas e, de acordo com o valor 

obtido, o indivíduo foi categorizado num nível de risco. Deste modo, conclui-se que os 

participantes apresentavam, na sua maioria, risco moderado a risco elevado, respetivamente, 31% 

e 33%, sendo que 6% apresentavam risco muito elevado, 22% apresentavam risco ligeiro e 8% 

apresentavam risco baixo (Figura 11).  

No rastreio também foram avaliados os níveis de glicemia, sendo que todos os participantes 

apresentaram valores de glicemia em jejum <100 mg/dL ou pós-prandial < 140 mg/dL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tem algum membro da família próximo, ou 

outros familiares, que tenha sido diagnosticado diabetes 

(tipo 1 ou 2)? 

Figura 11: Classificação do Nível de Risco de 

desenvolvimento de DM tipo 2 dentro de 10 anos 
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8.9.5. Aconselhamento Farmacêutico e Medidas Não Farmacológicas 

No âmbito do rastreio, de acordo com o nível de risco obtido, foi efetuado um aconselhamento 

personalizado. Assim sendo, quando se obteve o nível de risco baixo a ligeiro foi aconselhada a 

adoção de um estilo de vida saudável, através de uma alimentação equilibrada e do exercício 

físico. Em situações de risco moderado, elevado ou muito elevado, foi realizada uma abordagem 

intensiva para alteração do estilo de vida e, quando pertinente, foi incentivada a procura do serviço 

da consulta de nutrição disponível na FdC.  

No seguimento do aconselhamento, no incentivo à prática de um estilo de vida saudável foi 

realizado um panfleto informativo (Anexo IX), com indicações para a manutenção de uma 

alimentação equilibrada (Tabela 5), ou seja, completa, variada, equilibrada e ajustada às 

necessidades nutricionais de cada pessoa, de forma a obter o controlo dos níveis de glucose no 

sangue, colesterol/triglicerídeos, da pressão arterial e de manter o peso ideal prevenindo a DM 

tipo 2 [82].  

Tabela 5: Recomendações para uma Alimentação Saudável [82] 

Recomendações Gerais: Alimentação Saudável 

Iniciar o dia com um pequeno-almoço completo e saudável; 

Fazer 6 a 8 refeições por dia; 

Estabelecer horários para as refeições: comer de 3 em 3 horas e não fazer um jejum noturno superior a 8 

horas; 

Comer sempre sopa ao início do almoço e do jantar e guarneça sempre o segundo prato com hortícolas; 

Evitar os açúcares: sobremesas, chocolates e refrigerantes, pois promovem o aumento de peso e 

hiperglicemia; 

Diminuir o consumo de gorduras: evitar fritos, retirar gorduras e peles visíveis das carnes e peixe; Utilizar o 

azeite com moderação; Preferir comer mais vezes peixe do que carne; 

Reduzir o consumo de sal: substituir por ervas aromáticas; 

Evitar bebidas alcoólicas; 

Beber a quantidade adequada de água. 

 

Foi ainda realizado um incentivo à prática de exercício físico, pois permite melhorar a saúde 

cardiovascular (↓  triglicerídeos, ↑  c-HDL, ↓  pressão arterial), fortalecer os músculos e ativar a 

circulação ( ↑  a agilidade, ↑  o tónus muscular, ↑  a resistência física, melhora a coagulação 

sanguínea), melhor controlo da glicemia ( ↓  glicemia, ↓  HbA1c, ↑  a sensibilidade à insulina), 

melhorar o humor e autoconfiança (reduz o stress). Além disso, permite reduzir o peso e/ou ajuda 

a manter o peso adequado [83]. 

Também foi realizada a intervenção no sentido da cessação tabágica em caso de fumadores, 

uma vez que é uma ação de elevada prioridade em pessoas em risco de desenvolver DM tipo 2, 

pois, o tabagismo provoca a diminuição da secreção de insulina, aumenta a insulinorresistência, e 

é considerado um relevante fator de risco CV [84].  
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8.10.  Considerações Finais 

Os rastreios são ações onde os farmacêuticos se podem destacar, pois permitem detetar 

atempadamente situações, em que ainda é possível reverter com medidas não farmacológicas e, 

em situações mais graves, fazer diagnósticos prováveis e o encaminhamento para o médico.  

O farmacêutico tem um papel fundamental na deteção e controlo da DM, sendo que este tipo 

de rastreio permite identificar casos de pessoas com a patologia que, de outro modo, continuaria 

silenciosa. Esta iniciativa permite alertar a população para os riscos e complicações inerentes à 

doença, mas também promover a educação na saúde, com o incentivo à adoção de um estilo de 

vida saudável, através da prática de exercício físico e de uma alimentação equilibrada. 

Do meu ponto de vista, esta intervenção permitiu estreitar a relação entre o 

farmacêutico/utente, dando espaço ao utente para esclarecer as suas dúvidas. Os participantes 

mostraram-se satisfeitos com a ação na farmácia e bastante recetivos ao aconselhamento 

prestado. Este tipo de iniciativa permite também a fidelização do utente. Além disso, a atividade 

desenvolvida permitiu-me adquirir experiência no manuseamento dos aparelhos de medição e na 

rápida interpretação dos valores obtidos. 
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Anexos 

Anexo I - Espaço físico da FdC 

i) Vista exterior da farmácia 
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ii) Zona de atendimento 

 

 

 

iii) Expositores com produtos de 

dermofarmácia e cosmética 

 

 

 

 

 

 

 

iv) Gabinete de atendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Campo 

 

 

 

50 

 

v) Local de receção de encomendas 

 

 

 

vi) Armazenamento dos medicamentos 
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Anexo II – Formação Interna sobre a “Constipação e Gripe” 

 

+

Constipação e gripe 

Infeções virais agudas 

que afetam o trato 

respiratório superior 

Farmácia do Campo Sara Dinis 

Janeiro de 2018 
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+
Incidência e modo de transmissão  
n 55% da população sofre anualmente destas patologias e 80% 

destas procura tratamento para o problema. 

n A transmissão ocorre por via áerea, através das gotículas de 

saliva ou expetoração expelidas pelo indivíduo infetado, ao 

expirar, espirrar ou tossir, ou por contacto direto, físico ou 

com objetos contaminados. 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Tempo de 
incubação: 2 dias 

(pode variar 
entre 1 a 15 dias) 

Contágio: 1 a 
2 dias antes do 

início dos 
sintomas e até 
7 dias depois 

Doença 
Autolimitada 

O Vírus Influenza 

é o responsável 

pela Gripe 

A Constipação  

pode ter como 

causa o Rhinovirus, 

coronavírus, entre 

outros 200 vírus 

+
Principais diferenças entre 

Constipação e Gripe 

Características Constipação Gripe 

Início  Os sintomas surgem de 

forma gradual 

Os sintomas surgem de forma 

súbita e intensa 

Sintomas Sente-se sobretudo a nível 

local (nariz, faringe, laringe) 

Manifestam-se também a nível 

sistémico (ex: dor de cabeça, 

dor no corpo, prostração) 

Severidade dos 

sintomas 

Leves a moderados Severos a debilitantes 

Pico Pode surgir em qualquer 

altura do ano 

Mais frequente nos meses de 

inverno (novembro a março) 

Potenciais 

complicações 

Sinusite 

Otite média 

Bronquite ou pneumonia 

Descompensação de doenças 

de base (asma, diabetes, 

doença cardíaca, pulmonar ou 

renal) 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 
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+

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Sintomas locais 
(Nas vias 

respiratórias 
superiores) 

Sensação de 
secura ou dor 
de garganta 

Sintomas nasais 
(corrimento nasal 

e/ou congestão 
nasal) 

Espirros 

Tosse 

Sintomas 
sistémicos 

Febre 

Dores 
musculares 

(mialgias) ou 
articulares 

Dor de 
cabeça 

Mau estar 
geral/ Fadiga 

Arrepios/ 
Tremores 

Outros 

Manifestações 
oculares 

Lacrimejo 

 Ardor e/ou 
sensibilidade à 

luz 

Sintomas mais 

associados a 

constipação 

Sintomas mais 

associados à 

gripe 

+
Impacto na vida dos doentes 
ü Diminuição da concentração 

ü Redução do estado de alerta 

ü Redução da performance física e intelectual 

ü Diminuição do tempo de reação 

ü Mau humor 

ü Alterações no padrão do sono 

 
Automedicação e aconselhamento farmacêutico 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Eficaz 

Rápida a 
atuar 

Sem 
efeitos 

adversos 

Qual a terapêutica ideal? 
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+
Objetivo de tratamento 

n Aliviar os sintomas 

n Reduzir a intensidade dos sintomas 

n Reduzir a duração do sintomas 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

O que procuram os utentes? 

Cabe ao farmacêutico fazer um aconselhamento personalizado para um 

tratamento eficaz 
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+
Tratamento 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Medicamentos que atuam na dor de garganta 

Anti-
inflamatório /

Analgésico 

Alivia a 
inflamação e 
reduz a dor 

Cloridrato de 
benzidamina; 
Flurbiprofeno 

Anestésico 

Reduz a dor 

Benzocaína; 

Tetracaína; 

Oxibuprocaína 

Antissético 

Combate a 
infeção causada 
por bactérias e 

fungos 

Cloro-hexidina 

Álcool 2,4-
diclorobenzil 

Antibiótico  

Combatem a 
infeção causada 

por bactérias 

Tirotricina; 

Iodeto de 
tibezónio 

No mercado encontra-se várias associações que combinam os 

diferentes efeitos pretendidos para administração tópica 

Alguns 

exemplos 

Strepfen®  

Hydrotricine®  

Mebocaína®   

Irritação/ 
Dor de 

garganta 

Tosse 

Congestão 
nasal 

Corrimento 
nasal 

Febre e dores 
musculares 
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+
Tratamento 

Atuam na tosse 
produtiva 

Expetorantes 

Acetilcisteína  Fluimicil®  

Ambroxol Mucosolvan®  

Bromexina Bissolvon Linctus®  

Antitússicos 

Dextrometorfano Bisoltussin®  

Levodropropizina Levotuss®  

Oxolamina Oxalamina®  
Atuam na tosse 

seca 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Irritação/ 
Dor de 

garganta 

Tosse 

Congestão 
nasal 

Corrimento 
nasal 

Febre e dores 
musculares 

+
Tratamento 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Irritação/ 
Dor de 

garganta 

Tosse 

Congestão 
nasal 

Corrimento 
nasal 

Febre e dores 
musculares 

Descongestionantes 
nasais 

Fenilefrina 

Neo-
Sinefrina®  

Oximetazolina 

Nasex®  

Xilometazolina 

Vibrocil 
Actilong®  

Tramazolina 

Rhinospray®  

Respeitar a posologia (geralmente não fazer mais do 

que 3 a 5 dias) para evitar a desensibilização e efeito 

rebound; 

Contra-indicado: hipertenso, gravidez, hipertiroidismo 

e glaucoma de ângulo fechado. 
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+
Tratamento 

Irritação/ 
Dor de 

garganta 

Tosse 

Congestão 
nasal 

Corrimento 
nasal 

Febre e dores 
musculares 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Anti-histamínicos 

H1 sedativos 

Anti-

histamínicos H1 

não sedativos 

Clemastina Tavégyl® Cetirizina Cetix® 

Difenidramina Drenoflux® Fexofenadina 
Telfast 120® 

 

Dimetindeno Fenistil® 

Podem causar sonolência (precaução na condução de 

veículos ou máquinas); 

Contra-indicado: gravidez, hipertrofia prostática , 

obstipação, retenção urinária, epilepsia, glaucoma de 

ângulo fechado. 

ü Os anti-histamínicos são fármacos que reduzem muitas 

das ações da histamina, como a rinorreia, o lacrimejo e 

os espirros.  

ü Apresentam efeito colinérgico: causam a vasodilatação e 

aumento da secreção glandular. 
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+
Cross-Selling de produtos para melhoria dos 

sintomas de Constipação e Gripe 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Descongestionante nasal 
Soro fisiológico/ água do mar 

esterilizada 

ü Limpa, acalma e descongestiona a 

cavidade nasal  
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+
Cross-Selling de produtos para melhoria dos 

sintomas de Constipação e Gripe 

Antigripal 
(Paracetamol + Descongestionante 

nasal/Antihistamínico) 

Vitamina C +Equinácea 

+Zinco 

+ Própolis 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

Antigrippine Trieffect® 

Ilvico N® 

Griponal®  

Vitacê® 

Propol2® 

Acerola® 

ü Estimulam e reforçam as defesas do 

organismo 

 

+
Cross-Selling de produtos para melhoria dos 

sintomas de Constipação e Gripe 

Antitússico Rebuçados emolientes 

Farmácia do Campo | Sara Dinis | Janeiro de 2018 

ü Estimulam a salivação e acalmam as mucosas 

irritadas 

ü Como não contêm substância ativa e são isentos 

de açúcar, podem ser utilizados várias vezes ao 

dia, sem restrições 
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+
Prevenir é Sempre Melhor 

que Remediar!  
 

Panfleto informativo com dicas para prevenir a Constipação e a Gripe 
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Anexo III – Cross-Selling com produtos para a “Constipação e Gripe"
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Anexo IV – Panfleto “Como prevenir a Constipação e a Gripe?”  
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Anexo V – Prevalência da Diabetes Mellitus em Portugal [64] 

 

Anexo VI – Homeostase da Glucose [65] 
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Anexo VII – Cartaz do Rastreio “Avaliação do Risco da Diabetes” 
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Anexo VIII – Questionário que avalia o nível de risco de desenvolvimento da 

Diabetes Mellitus tipo 2 dentro de 10 anos 
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Anexo IX – Aconselhamento Farmacêutico na intervenção da prevenção da 

Diabetes Mellitus tipo 2 
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Resumo 

No âmbito do programa de Mobilidade Erasmus+ Estágio tivemos a oportunidade 

de realizar o estágio curricular em farmácia hospitalar no Hospital Universitario de Getafe, 

durante os meses de setembro a dezembro de 2017, sob orientação da Dra. Teresa 

Molina García e do Dr. Javier Sánchez-Rubio Ferrández. 

Durante o estágio estivemos em contacto com diversas áreas dos serviços 

farmacêuticos do hospital, tais como: gestão, farmacotecnia, distribuição de 

medicamentos, consulta de atenção farmacêutica, oncologia e elaboração de nutrições 

parentéricas. Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer um programa de 

otimização do uso de antimicrobianos, de contactar com a área de ensaios clínicos e de 

compreender a monitorização terapêutica de fármacos. 

Ao longo do estágio assistimos a sessões clínicas gerais ou monográficas e a 

sessões formativas que permitiram adquirir conhecimentos mais aprofundados sobre 

determinados temas.  

Durante estes três meses, fomos resolvendo o Cuaderno de Prácticas Tuteladas 

en Farmacia Hospitalaria, um método de avaliação da Facultad de Farmacia de 

Universidad Complutense de Madrid, que corresponde a um programa de aprendizagem 

que inclui as seis grandes áreas da farmácia hospitalar. À medida que passávamos por 

cada área tínhamos um conjunto de temas teóricos e/ou práticos a ser desenvolvidos, de 

forma a interiorizar os diferentes conhecimentos aprendidos.  

Este estágio permitiu conhecer a realidade profissional de um farmacêutico 

hospitalar em Espanha e perceber a sua importância num hospital, bem como, os 

serviços farmacêuticos prestados e os conhecimentos clínicos necessários.  

O presente relatório contextualiza as diferentes áreas do serviço de farmácia e 

retrata as funções de cada uma, bem como, as atividades realizadas durante este estágio 

curricular. 
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1. Hospital Universitario de Getafe 

O projeto Hospital de Getafe surgiu na década de 80 para dar resposta ao 

aumento populacional da zona sul da Comunidade de Madrid e às necessidades de 

ampliar os seus recursos sanitários. No entanto, o Governo Central propôs um acordo 

para transferir o Hospital Central de la Cruz Roja, o Centro de Diabetologia e o Centro de 

Queimados para o novo Hospital de Getafe, o que levou à modificação do projeto para 

que se adaptasse às características desses centros [1]. 

Desta forma, o Hospital de Getafe foi inaugurado em 1991 como Hospital 

Universitario de Getafe (HUG). Contou com profissionais de saúde procedentes da Cruz 

Roja com um grande percurso e prestígio em diferentes áreas (Geriatria, Cardiologia, 

Cuidados Intensivos, Cirurgia Geral, Neurocirurgia e Cuidados a Doentes Queimados, 

entre outras) que, com a incorporação de novos profissionais, formaram uma equipa 

multidisciplinar [1]. 

Apesar da sua juventude, o HUG é um dos centros de referência em áreas de 

grande complexidade como a unidade de queimados, a unidade de coluna, a unidade de 

obesidade mórbida e a unidade de osteogénese imperfeita, entre outras [1].  

 

2. Organização e gestão  

O Serviço de Farmácia (SF) tem como objetivo proporcionar uma farmacoterapia 

adequada, eficiente e segura ao doente, orientada às suas necessidades ou expectativas 

e à obtenção dos melhores resultados em saúde de forma integrada e corresponsável 

com os demais profissionais de saúde [2]. No Anexo 1 encontra-se um esquema com 

todas as atividades desenvolvidas pelo SF do HUG. 

O SF do HUG encontra-se no piso 0, no estremo norte do edifício principal e está 

aberto 24h por dia, 365 dias por ano. Fisicamente é constituído pelas seguintes zonas 

básicas: armazém, zona de gabinetes e administração, zona de informação de 

medicamentos, zona de validação de precrições médicas, zona de preparação de 

produtos não estéreis, zona de preparação de produtos estéreis, área de ensaios clínicos 

e área de consulta de atenção farmacêutica (Anexo 2).  

É composto por uma equipa multidisciplinar que inclui farmacêuticos, enfermeiros 

e pessoal administrativo, num total de 41 pessoas. Sob a coordenação da direção médica 

encontra-se a chefe do SF, Dra. Teresa Molina, que por sua vez é responsável pelos 6 

Farmacêuticos Facultativos Especialistas de Área (FEA) e pelos 8 Farmacêuticos 

Internos Residentes (FIR). De modo a auxiliar os processos de preparação e distribuição 

dos medicamentos, o serviço conta ainda com a colaboração de 4 Diplomados 
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Universitários de Enfermagem (DUE), 16 auxiliares de enfermagem e 3 assistentes 

técnicos, os quais se encontram sob a supervisão de uma enfermeira chefe. A gestão do 

serviço é da responsabilidade de 2 auxiliares administrativos (Anexo 3). 

 Seleção de produtos farmacêuticos  

A seleção de medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar e 

participativo que se baseia na eficácia, segurança, qualidade e custo dos medicamentos, 

de modo a assegurar o uso racional dos mesmos. Uma vez que se comercializam muitos 

medicamentos novos, cujo benefício adicional em relação às opções existentes é 

escasso ou nulo, é necessária uma seleção objetiva. Além disso, este processo de 

seleção evita erros em todas as etapas posteriores, porque permite que os profissionais 

de saúde conheçam melhor os medicamentos, evitando erros de preparação e 

administração [3,4]. 

A seleção dos medicamentos disponíveis no hospital está sujeita a aprovação 

pela Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT), com o propósito de garantir a qualidade 

da terapêutica farmacológica do hospital [5]. 

A CFT deverá recomendar a implantação de uma política de utilização de 

medicamentos, impulsionar a elaboração de protocolos de utilização de medicamentos, 

assim como, implementar métodos que garantam o seu cumprimento, dando prioridade a 

medicamentos de alto risco ou de custo elevado. As decisões da CFT serão vinculantes 

para a direção do hospital dentro dos campos de seleção, aquisição e distribuição de 

medicamentos. Desta forma, evita-se duplicidades de medicamentos para as mesmas 

indicações terapêuticas e valoriza-se, a nível local, os benefícios que determinado 

medicamento aporta para a população alvo desse hospital.  

Deste modo, o HUG tem uma Guía Farmacoterapéutica (GFT) com os 

medicamentos implementados no hospital. Este documento é atualizado ou reavaliado 

sempre que surjam novas evidências científicas sobre a incorporação de novos 

medicamentos [6].     

 Gestão de Stocks  

Um objetivo básico da gestão de stocks é manter um nível de stock ótimo, de 

forma a disponibilizar uma quantidade de medicamentos suficiente para satisfazer as 

necessidades terapêuticas dos doentes e evitar roturas de stock do hospital. Também 

permite otimizar os produtos que estão armazenados evitando, assim, excessos de stock 

dos mesmos.  

O SF tem como responsabilidade técnica a aquisição de medicamentos. Esta é 

efetuada diretamente a um fornecedor selecionado, preferencialmente um laboratório. O 
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pedido é realizado duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, de acordo com 

o stock de alerta.  

 Receção e Armazenamento de produtos farmacêuticos 

A receção dos produtos farmacêuticos é realizada por um auxiliar de enfermagem, 

num local específico do SF, que se encontra próximo de um acesso ao exterior. Os 

produtos recebidos são conferidos e é verificado o lote, o prazo de validade, o código 

nacional e o número de unidades com o que vem descrito na fatura.  

Após a verificação do pedido, os produtos são introduzidos no programa 

informático Palex pelos serviços administrativos, e em seguida são armazenados no 

carrusel vertical. Este sistema permite de forma eficiente armazenar medicação num 

espaço mais reduzido e facilita o picking de medicamentos. 

A medicação de frio após conferida é armazenada imediatamente no frigorífico. 

Em relação aos produtos citotóxicos, estes têm a indicação da sua perigosidade na 

embalagem exterior, sendo necessário colocar luvas de proteção antes de analisar a 

embalagem. 

 

3. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é uma área especializada de preparação de medicamentos, que 

aporta um valor acrescido, na medida em que, se preparam formas farmacêuticas não 

disponíveis no mercado, com qualidade, eficácia e segurança necessárias para tratar os 

doentes da unidade hospitalar. 

A preparação de medicamentos inclui diversas operações, tais como, o ajuste da 

dose, a reconstituição de medicamentos e outras técnicas de manipulação. Estes 

processos regem-se de acordo com o Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, no qual, 

estão aprovadas as normas de correta elaboração e controlo de qualidade de fórmulas 

magistrais e preparados oficinais [7]. 

O HUG segue o guia das Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos que 

faz parte do sistema de garantia de qualidade. Assim, permite assegurar que os 

medicamentos são preparados de acordo com as normas de qualidade adequadas, com 

a finalidade de proteger o doente [8]. 

As instalações e equipamentos devem ser adequados às operações de 

preparação de medicamentos, de fácil limpeza e não devem aportar um risco para a 

qualidade da preparação. Todas as zonas do laboratório devem estar limpas, ordenadas 

e bem iluminadas.  
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Os equipamentos de medição, pesagem e controlo devem estar calibrados, sendo 

importante comprovar o seu correto funcionamento e recalibrar em intervalos definidos. 

  Preparação de Não Estéreis 

Esta unidade do SF tem como objetivo garantir as necessidades de 

farmacoterapia dos doentes assistidos no HUG. Nesse sentido, são realizadas 

preparações farmacêuticas extemporâneas, quando se realizam de forma individualizada 

para um doente, ou para stock, quando se elaboram lotes que ficam armazenados no SF.  

Cada preparação farmacêutica tem um procedimento normalizado de trabalho 

(Anexo 4) e antes de se iniciar a sua preparação é necessário gerar no programa 

Formulario Magistral uma ficha de elaboração tendo em conta o número de unidades 

pretendidas (Anexo 5). Esta ficha tem a indicação das matérias-primas, as quantidades a 

pesar, bem como, o procedimento de trabalho com os passos a concretizar. O programa 

automaticamente gera uma etiqueta com as condições de conservação, utilização e 

prazo de validade da preparação evitando possíveis erros do operador.  

Para execução de preparações não estéreis é necessário colocar uma bata 

descartável, touca, máscara e luvas de proteção. Dependendo do nível de risco da 

preparação pode ser necessário o uso de uma hotte, como por exemplo, em preparações 

que contenham antibióticos. 

Como controlo de qualidade final da preparação é realizada uma dupla verificação 

por um FEA. 

 Preparação de Estéreis 

A preparação de medicamentos estéreis é efetuada numa área que está dividida 

em três zonas: sala de apoio, destinada ao armazenamento e acondicionamento do 

material; antecâmara com pressão positiva, funcionando como barreira à contaminação e 

destinada à colocação do material de proteção pessoal; sala limpa, que inclui duas zonas 

distintas: a área de produção de citotóxicos e a área de produção de Nutrição Parentérica 

Total (NPT).  

3.2.1. Preparação de Citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos são aqueles que apresentam uma ou mais 

características de perigosidade para os seres humanos, tais como: carcinogenicidade, 

teratogenicidade, toxicidade reprodutiva, toxicidade em órgãos a baixas doses e 

genotoxicidade [9]. 

Neste sentido a preparação de citotóxicos é efetuada no SF, numa unidade 

especializada, de forma a assegurar a sua correta manipulação. Dentro da zona de 
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preparação existe uma câmara de fluxo laminar vertical, em que o ar é filtrado através de 

dois filtros HEPA (High Efficiency Particle Arresting), um situado na parte superior da 

zona de trabalho e outro na parte inferior. Parte do ar filtrado é eliminado para o exterior e 

outra parte volta a recircular verticalmente. Desta forma, o ar filtrado não entra em 

contacto com o manipulador protegendo-o dos aerossóis que se podem formar durante a 

manipulação. Além disso, protege o manipulador em caso de derrame ou outras 

contaminações. 

Tendo em conta a perigosidade destes produtos é necessário a utilização de uma 

bata de proteção impermeável com abertura nas costas, mangas compridas com punhos 

elásticos, que seja repelente de líquidos, estéril e que liberte o mínimo de partículas 

possível. Também é requerido a utilização de luvas impermeáveis, que apresentem 

características de seguridade suficientes para a manipulação de medicamentos 

citotóxicos, sendo recomendado o uso de dois pares de luvas e a troca regular das luvas 

externas. De modo a proteger o manipulador dos aerossóis e das substâncias 

cancerígenas deve-se usar uma máscara de proteção respiratória de nível FFP3, pois 

apresenta maior capacidade de retenção de partículas. 

3.2.2. Preparação de Nutrição Parentérica Total 

A NPT consiste na administração de nutrientes através da corrente sanguínea. 

Esta forma de nutrição está indicada em situações nas quais o trato gastrointestinal é 

inacessível ou está gravemente danificado e não pode ser utilizado, durante um período 

de tempo superior a 7 dias [10]. 

O objetivo da NPT é assegurar todos os requerimentos energéticos do doente, os 

quais serão aportados na forma de hidratos de carbono, lípidos e aminoácidos. Estas 

preparações contêm também eletrólitos, vitaminas, oligoelementos e água, que estarão 

ajustados de acordo com outras patologias concomitantes.  

A NPT pode ser elaborada individualmente por doente ou podem ser usadas 

misturas já preparadas pela indústria farmacêutica com uma composição standard. No 

HUG, a NPT é preparada por doente, tendo por base protocolos com nutrições standards 

aos quais se realizam alterações de acordo com as necessidades individuais de cada 

doente (Anexo 6). 

A elaboração destas preparações é realizada numa câmara de fluxo laminar 

horizontal e com técnica asséptica. Um dos pontos críticos da preparação da NTP é a 

ordem de adição dos componentes, uma vez que há possibilidade de ocorrem interações 

entre eles. Deste modo, recomenda-se a seguinte ordem de adição: soluções de 

aminoácidos, fosfatos, glucose, eletrólitos, oligoelementos, vitaminas e por fim a emulsão 
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lipídica. O cálcio nunca se deve adicionar logo depois do fosfato, uma vez que se podem 

formar precipitados de fosfato cálcico.   

Não se recomenda a incorporação de medicamentos na NPT, salvo casos em que 

a sua compatibilidade e estabilidade estão claramente demonstradas e se justifique a sua 

administração em perfusão contínua. Em alguns casos, para controlo de glicémias 

elevadas, é adicionada insulina às bolsas de nutrição. 

As NPT serão elaboradas em bolsas multicamadas de acetato de etilvinilo, para 

evitar a oxidação das vitaminas e prevenir a peroxidação lipídica. Cada uma das 

nutrições já preparadas deverá ser introduzida numa bolsa fotoprotetora, de modo a 

evitar a degradação das vitaminas fotossensíveis e os processos de peroxidação. 

Com o uso de bolsas multicamadas e de fotoproteção, a degradação de vitaminas 

e oligoelementos é mínima, pelo que se podem armazenar quatro dias a 2-8ºC ou à 

temperatura ambiente (T <28ºC). Tanto a data de elaboração, como as condições de 

armazenamento e o prazo de validade aparecerão no rótulo da NPT. 

 Reembalagem e Reindentificação 

O acondicionamento de medicamentos em doses unitárias é uma prática habitual 

do SF porque, em muitos casos, a embalagem primária dos medicamentos 

comercializados pela indústria farmacêutica não permite a sua individualização com 

correta identificação. O principal objetivo é uniformizar todos os produtos farmacêuticos 

que são dispensados, facilitar o armazenamento e a distribuição dos fármacos, reduzindo 

os erros associados à medicação.   

A etiqueta dos medicamentos reembalados contém a seguinte informação: 

H.U.Getafe - Serviço de Farmácia, denominação comum internacional e nome comercial, 

dose, excipientes, lote do medicamento reembalado, prazo de validade, código nacional e 

data de reembalagem (Anexo 7). 

Associado ao processo de reembalagem realiza-se um novo cálculo para o prazo 

de validade, exceto quando o fármaco é reembalado com o blister, em que apresentará o 

prazo de validade estabelecido pelo fabricante e quando são fármacos citostáticos, em 

que o prazo de validade será de apenas 6 meses. Quando o fármaco é reembalado sem 

blister, surgem duas hipóteses: 

 Se o prazo de validade definido pelo fabricante é superior a 2 anos - é 

estabelecido 1 ano de validade após a reembalagem em dose unitária.  

 Se o prazo de validade definido pelo fabricante é inferior a 2 anos - é estabelecido 

um prazo de validade que corresponde a 25% do tempo restante entre a data de 

reembalagem e o prazo de validade estabelecido pelo fabricante.  
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O SF do HUG possui uma máquina semiautomática de reembalagem de formas 

farmacêuticas sólidas, na qual os medicamentos são reembalados numa película 

fotoprotetora (Anexo 7). Trata-se de um processo demorado, uma vez que é executada a 

reembalagem de cada unidade individualmente.  

No caso dos medicamentos citostáticos a sua reembalagem é realizada de forma 

manual, na medida em que, são medicamentos que requerem especial cuidado. 

 

4. Validação da prescrição médica 

A validação da prescrição médica é o processo que antecede a dispensa de 

medicamentos, na qual o farmacêutico assegura que todos os medicamentos são 

adequados para o doente em questão, tendo em conta a história clínica e os critérios de 

farmacoterapia. Durante este processo é fundamental verificar todos os dados do doente, 

quer o historial clínico no hospital, quer a medicação prescrita pelo médico de família, 

através do programa Horus. 

A responsabilidade do farmacêutico centra-se em conferir aspetos como: 

 Adequação do tratamento farmacológico; 

 Dose e duração do tratamento. Em certos medicamentos é importante verificar se 

a dose se encontra ajustada de acordo com a função renal e/ou hepática; 

 Via e método de administração; 

 Interações farmacológicas. De entre as diferentes bases de dados disponíveis, no 

HUG recorre-se com frequência ao site da Universidade de Liverpool “HIV Drug 

Interactions” [11] e ao UpToDate [12]; 

 Dados clínicos e farmacocinéticos úteis para avaliar a eficácia do tratamento e 

poder antecipar possíveis efeitos adversos; 

 Dispensa de fármacos de alto risco e de fármacos de controlo especial. 

Sempre que se verifique alguma discrepância entre os diferentes dados 

consultados, o farmacêutico pode comunicar com o médico prescritor de modo a alertá-lo 

ou propondo alguma alteração na prescrição. De acordo com a atuação médica as 

discrepâncias serão classificadas em diferentes categorias (Anexo 8). 

Caso o médico prescritor modifique o tratamento e corrija as discrepâncias 

considera-se que se trata de um erro de conciliação. Se pelo contrário, não faz 

modificações ao tratamento depois de ter sido informado da discrepância, considera-se 

que se trata de uma discrepância justificada. Quando não seja possível esclarecer a 

discrepância com o médico de forma inequívoca (por exemplo, quando depois de uma 
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notificação escrita não se recebe nenhuma resposta que retifique ou anule a precrição 

que requeria esclarecimento), considera-se que a medicação não foi conciliada, já que 

não foram concluídas todas as etapas do processo (deteção, esclarecimento e resolução) 

e classifica-se como discrepância não resolvida. Não obstante, deve-se insistir até 

resolvê-la, especialmente quando se trata de medicação de risco [13].  

Em suma, a conciliação da medicação é uma oportunidade para diminuir os erros 

de medicação e para o desenvolvimento do processo de atenção farmacêutica. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

Segundo a Lei 29/2006, de 26 de julio, o farmacêutico deve estabelecer um 

sistema seguro e eficaz de distribuição de medicamentos, bem como garantir a sua 

correta administração [14]. 

A dispensa de medicamentos é uma das responsabilidades básicas do 

farmacêutico hospitalar. Abrange todas as atividades realizadas sob a sua supervisão, 

desde a receção de uma prescrição médica até à entrega do medicamento ao doente ou 

ao profissional de saúde responsável pela sua administração. 

No HUG, de acordo com o tipo de doente a que se destina a medicação, podem-

se distinguir três tipos de dispensa: dispensa de medicamentos a doentes internados, a 

doentes externos e a doentes de ambulatório. 

 Dispensa de medicamentos a doentes internados 

Os doentes internados são os doentes que se encontram no hospital para 

diagnóstico de uma patologia ou a receber tratamento farmacológico fornecido pelo SF.  

A distribuição da medicação a estes doentes pode fazer-se por diferentes 

métodos: Método tradicional de reposição de botiquines, Sistema de Distribuição de 

Medicamentos em Dose Unitária (SDMDU), ou Sistemas Automatizados de Distribuição 

de Medicamentos (SADME) [15].  

Em cada unidade clínica existem armários de depósito de medicamentos, 

denominados botiquines, que permitem armazenar os medicamentos em quantidades 

suficientes para satisfazer as necessidades primárias dos doentes que acolhem. Este 

método de distribuição limita a intervenção do farmacêutico, uma vez que é controlado 

por enfermeiros. Atualmente constitui um complemento ao SDMDU. 

A dose unitária consiste na dose concreta que um determinado doente recebe no 

momento da administração. Assim, os medicamentos são preparados de forma 

individualizada para cada doente, em quantidade suficiente para uma única dose e por 

fim, distribuídos à unidade de enfermaria através de carros com gavetas para cada 
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doente. Todos os medicamentos que são distribuídos em dose unitária são previamente 

reembalados e armazenados no carrusel horizontal. 

Os SADME são armários automatizados, controlados eletronicamente e 

integrados na rede informática do hospital que armazenam e dispensam medicação [16}. 

Estes sistemas podem ser de 2 tipos:  

 Sistemas de distribuição centralizados: localizam-se no SF e correspondem ao 

carrusel vertical. Permitem minimizar os riscos de erros de distribuição uma vez 

que é o próprio sistema que coloca à disposição do auxiliar o medicamento, 

limitando assim o acesso à medicação requerida em cada momento; 

 Sistemas de distribuição descentralizado: localizam-se nas unidades clínicas, 

embora estejam interconectados com um sistema centralizado de controlo que se 

encontra no SF. Estes sistemas contêm os medicamentos prontos para serem 

utilizados. 

Estes sistemas de automatização têm como objetivo aumentar a eficácia da 

distribuição de medicamentos e diminuir os Erros de Medicação (EM). Constituem assim 

um meio para melhorar a prática clínica e a atenção farmacêutica ao doente 

hospitalizado.  

 Dispensa de medicamentos a doentes externos 

Os doentes externos são os doentes aos quais o SF, através da consulta de 

atenção farmacêutica, dispensa medicação que se destina a ser administrada pelo 

próprio, no seu domicílio, sem a presença de pessoal sanitário. Nestas consultas podem 

ser dispensados dois tipos de medicamentos: de uso hospitalar, em que a prescrição, 

dispensa e administração deve realizar-se sob responsabilidade do hospital, e 

medicamentos de diagnóstico hospitalar sem prescrição, que se destinam ao tratamento 

de patologias que devem ser diagnosticadas no hospital mas cujo administração e 

seguimento se pode fazer fora do hospital. Todos estes fármacos são financiados pelo 

Estado. 

O principal objetivo da consulta farmacêutica é alcançar um controlo clínico 

adequado, mediante o uso correto dos medicamentos. De modo a assegurar a aderência 

do doente ao tratamento é fundamental a educação e a informação sobre a doença e os 

objetivos do tratamento [17]. 

No HUG, as consultas farmacêuticas destinam-se a doentes com SIDA, Hepatite 

B e C, Artropatias (Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriásica), 

Esclerose Múltipla e Terapêutica Oncológica.  
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Nestas consultas, o farmacêutico antes de dispensar a medicação deve validar a 

prescrição médica. De modo a auxiliar este processo, o SF do HUG elaborou fichas de 

validação para cada fármaco dispensado nestas consultas, nas quais se descrevem os 

parâmetros a verificar no início do tratamento e os parâmetros de seguimento para 

assegurar a aderência à terapêutica. Em anexo encontra-se um exemplo de uma ficha de 

validação referente a um medicamento antiretroviral (Anexo 9). 

Na primeira consulta farmacêutica, para além de toda a explicação oral de como 

se deve administrar o medicamento, quais os principais efeitos adversos e a forma de 

conservação, é também fornecido um panfleto com toda esta informação (Anexo 10). 

Ademais, é também importante verificar se o doente iniciou algum medicamento 

novo ou algum produto à base de plantas medicinais, de modo a evitar a ocorrência de 

determinadas interações farmacológicas que possam provocar um fracasso terapêutico.  

 Dispensa de medicamentos a doentes de ambulatório 

Os doentes de ambulatório são doentes aos quais se administram medicamentos 

no hospital, mas que não se encontram internados. A administração é efetuada no 

Hospital de Dia (HdD), uma unidade assistencial onde, sob supervisão ou indicação de 

um médico especialista, se realizam métodos de diagnóstico ou tratamento que requerem 

poucas horas de atenção médica ou de enfermagem, mas não a hospitalização. 

De entre os diferentes tipos de tratamentos que se administram no HdD, 

destacam-se o tratamento oncológico, a administração de hemoderivados e de 

terapêuticas biológicas. 

5.3.1. Quimioterapia 

O tratamento com quimioterapia implica um processo assistencial complexo, com 

uma equipa multidisciplinar, composta pelo médico prescritor, pelo farmacêutico que 

valida as preparações endovenosas e pela enfermeira que administra o tratamento. 

Após a prescrição de fármacos antineoplásicos, o farmacêutico procederá à sua 

validação, para posterior preparação e dispensa, verificando alguns dados, tais como: 

diagnóstico clínico, esquema de quimioterapia, tratamentos quimioterápicos prévios, 

periocidade e número de ciclos, dose, tratamentos coadjuvantes e alguns parâmetros 

analíticos específicos (função renal, função hepática, biomarcadores tumorais, 

hemoglobina, linfócitos, neutrófilos e plaquetas). Este processo levará à obtenção das 

fichas de preparação e etiquetas para posterior elaboração dos medicamentos na câmara 

de fluxo laminar vertical.  

No HdD é fornecido ao doente um panfleto com toda a informação relevante do 

tratamento a que está submetido (Anexo 11).  
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5.3.2. Hemoderivados 

De acordo com o Real Decreto 478/1993, de 2 de abril, os hemoderivados são 

medicamentos obtidos a partir do sangue ou do plasma humano. Ditos medicamentos 

incluem, em particular, a albumina, os fatores de coagulação e as imunoglobulinas 

humanas, contudo não inclui o sangue total, o plasma e as células sanguíneas humanas 

[18]. 

Estes fármacos têm como principais indicações clínicas a terapêutica de 

substituição em défices cognitivos ou adquiridos e a terapêutica imunomodeladora em 

uma grande variedade de doenças autoimunes.  

Na atualidade, as imunoglobulinas são empregues em muitas outras patologias 

que não estão contempladas na ficha técnica, o que dificulta o processo de validação 

farmacêutica. Portanto, é fundamental o seguimento destes doentes, de modo a garantir 

a eficácia, a segurança e o uso eficiente destes medicamentos. 

 Medicamentos com controlo especial 

Existem determinados grupos de medicamentos que, devido às suas 

características, requerem um controlo especial, nomeadamente os medicamentos 

estrangeiros, os fora da ficha técnica (FFT), os de uso compassivo em investigação, 

estupefacientes e psicotrópicos e os medicamentos em fase de investigação clínica. 

A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS) pode, 

com carácter excecional, conceder o acesso a medicamentos não autorizados em 

Espanha e que se destinam a ser utilizados em Espanha quando: 

 não existe um medicamento com a mesma composição ou que esteja numa 

forma farmacêutica inapropriada ao doente em questão; 

 não existe um medicamento que constitua uma alternativa para esse doente; 

 medicamento autorizado em Espanha, mas sem comercialização efetiva; 

 rotura nacional do medicamento em causa [19]. 

Os medicamentos FFT são aqueles que se utilizam em indicações clínicas, grupos 

de populações específicas, vias de administração ou pautas diferentes das contempladas 

na ficha técnica. Deste modo, o médico responsável pelo tratamento deverá justificar 

convenientemente na história clínica a necessidade do uso do medicamento e informar o 

doente dos benefícios e riscos [19].  

O uso compassivo de medicamentos em investigação consiste numa solicitação à 

AEMPS para utilização de medicamentos ainda não comercializados em Espanha, mas 

que se encontram em Ensaios Clínicos (EC) ou pendentes de autorização de 
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comercialização. Estes medicamentos destinam-se a doentes que padecem de uma 

doença crónica ou gravemente debilitante ou que estão em perigo de vida e não podem 

ser tratados satisfatoriamente com um medicamento autorizado em Espanha [19].  

5.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a um controlo especial, com o 

objetivo de evitar o seu uso indevido, pelo que são rigorosamente controlados tanto na 

prescrição como na dispensa. Na embalagem exterior, estes fármacos estão identificados 

mediante o símbolo “●“ ou a sigla “E” [20].  

Deste modo, a sua prescrição realiza-se num formato específico – ordem de 

dispensa intrahospitalar de estupefacientes, que corresponde a um documento de 

carácter sanitário e obrigatório. Outros controlos obrigatórios incluem o preenchimento de 

vales de dispensa pelo SF (Anexo 12) e o registo no Livro Oficial de Estupefacientes de 

todos os seus movimentos de entradas e saídas. De forma anual, deve-se também 

comunicar à Comunidade Autónoma de Madrid a relação de movimentos, através da 

Declaração Anual de Estupefacientes. Para além do restrito controlo no momento da 

dispensa, estes fármacos devem também ser armazenados num local fechado [21, 22]. 

 

6. Ensaios clínicos 

De acordo com o Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, os EC 

correspondem a “toda investigación efectuada en seres humanos para determinar o 

confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o 

de detectar las reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de 

determinar su seguridad y/o su eficacia” [23]. A investigação clínica de medicamentos 

constitui, então, o ponto de partida que permite que os medicamentos sejam autorizados 

pelas agências de medicamentos e comercializados pelos seus titulares com as garantias 

que a legislação exige [24].  

O SF é responsável pela receção, armazenamento, adequada conservação e 

dispensa dos medicamentos em fase de investigação clínica, após prévia aprovação do 

EC pelo Comité Ético de Investigación Clínica, pela AEMPS e pela direção do hospital.    

No HUG, a área de EC localiza-se num gabinete com acesso restrito (está 

fechado à chave), onde se armazenam todos os medicamentos em fase de investigação, 

bem como os respetivos arquivos. Tendo em conta que alguns destes medicamentos 

necessitam de ser conservados no frio, este local tem também um frigorífico com uma 
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sonda de temperatura conectada ao sistema informático para controlo regular da mesma. 

No HUG encontra-se a decorrer os EC descritos na Tabela 1. 

 

  Tabela 1: Medicamentos em fase de EC no HUG 

Medicamentos Serviço Conservação 

Crenezumab Geriatria 2 – 8ºC 

Finerenona Nefrologia T ambiente 

Diltiazem Cirugia geral 15 – 25 ºC 

Rivaroxaban vs Enoxaparina Traumatologia 15 – 25 ºC 

 

7. Farmacocinética 

A monitorização terapêutica de fármacos compreende a avaliação da eficácia e da 

toxicidade dos fármacos utilizados na prática clínica. Tem como finalidade individualizar o 

tratamento farmacológico, adaptando-o às necessidades de cada doente [25].  

No HUG realiza-se a monitorização terapêutica de antibióticos, como amicacina, 

gentamicina, tobramicina e vancomicina. 

Os doentes hospitalizados sujeitos a seguimento farmacocinético devem cumprir 

determinados critérios, tais como: diminuição da função renal (clearance da creatinina 

<60 mL/min), idade avançada (> 65 anos) e infeções graves (pneumonia, osteomielite, 

endocardite e infeções do sistema nervoso central, tal como meningite). 

O pedido para o seguimento da terapêutica farmacológica pode ser indicado pelo 

médico ou sugerido pelo SF. A monitorização de antibióticos requer o conhecimento de 

dados antropométricos e clínicos do doente. Dependendo do tipo de antibiótico realiza-se 

a monitorização terapêutica em vale (obtém-se a amostra nos 5-30 minutos prévios à 

administração da seguinte dose do fármaco) ou em pico (o horário depende do fármaco a 

monitorizar; no caso dos aminoglucósidos deve-se colher a 30 minutos da finalização da 

perfusão) [26, 27].  

Como apoio tecnológico, o SF tem acesso a uma aplicação de gestão 

farmacêutica (FarmaTolls®) e a um programa farmacocinético informático (PKS® Abbott 

diagnostics).  
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8. Segurança de Medicamentos 

 Farmacovigilância 

Segundo a Ley 29/2006 [14] e o Real Decreto 577/2013 [28], a farmacovigilância é 

a atividade de saúde pública que tem como objetivo identificar, quantificar, avaliar e 

prevenir os riscos do uso de medicamentos comercializados, permitindo assim o 

seguimento de possíveis reações adversas a medicamentos (RAM). 

O sistema espanhol de farmacovigilância de medicamentos de uso humano é uma 

estrutura descentralizada, constituída pela AEMPS como centro coordenador, por órgãos 

especializados em farmacovigilância de Comunidades Autónomas e por profissionais de 

saúde. 

De forma a fomentar a notificação, porque a infranotificação é um problema que 

se pretende combater nos hospitais, o SF e a CFT devem desenvolver estratégias de 

estímulo e apoio aos profissionais do hospital para que notifiquem, assim como sistemas 

de monitorização intensiva de RAM (farmacovigilância ativa).  

 Sistema de notificação de Reações Adversas a Medicamentos  

A RAM define-se como qualquer resposta nociva e não intencionada a um 

medicamento. Podem classificar-se segundo a sua gravidade, em RAM leve, moderada, 

grave ou mortal ou segundo o seu mecanismo de produção, em RAM dependente da 

dose ou não dependente da dose. 

A legislação espanhola estabelece que é um dever de todos os profissionais de 

saúde notificar as suspeitas de RAM, mediante o preenchimento de um formulário 

específico - tarjeta amarilla, o qual pode ser em formato eletrónico ou em papel (Anexo 

13). Devem-se notificar principalmente as RAM graves, inesperadas, que não constem na 

ficha técnica nem no folheto informativo, as que ocorrem em crianças e as de 

medicamentos comercializados há menos de 5 anos [28]. 

Assim, os titulares da autorização de comercialização do medicamento estão 

obrigados a considerar o registo das suspeitas de RAM, ainda que se tenham produzido 

fora de Espanha, e comunicá-las ao Centro Autónomo de Farmacovigilância a que 

correspondam.  

O objetivo da notificação espontânea de RAM é gerar “sinais de alerta” para 

identificar o risco de um medicamento e com base nisso decidir se é necessário a sua 

retirada do mercado.  
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 Sistema de notificação de Erros de Medicação  

Um EM é qualquer ocorrência evitável que pode causar ou induzir o uso 

inapropriado do medicamento, ou prejudicar o doente, enquanto o medicamento se 

encontra sob o controlo do profissional de saúde, doente ou consumidor [29].  

Como os EM são considerados um grave problema de saúde pública, com grande 

repercussão clínica, social, económica e mediática, foram desenvolvidos programas e 

mecanismos dirigidos para detetar os EM que estão a ser produzidos no hospital, com o 

fim de avaliá-los e desencadearem-se medidas preventivas.  

O HUG notifica os EM através do preenchimento de um formulário online do 

ISMP-España: Instituto para el uso seguro de los medicamentos. Os EM que se 

produzem com mais frequência no hospital estão associados a dificuldades de 

interpretação da prescrição médica, a confusão no nome/apelido do doente, a troca no 

nome do medicamento, a erros de rótulo e embalagem, a problemas na utilização dos 

equipamentos de preparação, distribuição ou administração de medicamentos e a fatores 

humanos [30]. 

 Centro de Informação de Medicamentos 

O Centro de Informação de Medicamentos (CIM) é uma unidade funcional, 

estruturada, sob supervisão de um profissional qualificado, cujo objetivo é dar resposta à 

procura de informação sobre medicamentos, de forma objetiva e em tempo útil, contribuir 

para uma seleção correta e uso racional dos medicamentos, assim como, promover uma 

terapêutica adequada. As premissas gerais do CIM são as seguintes: 

 perceber e identificar as necessidades de informação no âmbito de trabalho, tanto 

dos profissionais de saúde, como dos doentes e familiares, assim como de outros 

profissionais; 

 utilizar um procedimento de trabalho sistemático que permita responder às 

necessidades de informação, que incluía uma procura efetiva e avaliação crítica 

da literatura, segundo a metodologia da medicina baseada na evidência; 

 capacidade de individualizar a informação às características específicas do 

doente e/ou situação clínica [31]. 

A informação sobre medicamentos é solicitada no SF, cada vez com mais 

frequência, para o auxílio de uma situação clínica de um doente concreto ou como parte 

integrada dos programas de atenção farmacêutica. 
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9. Programa de otimização do uso de antimicrobianos 

A incorporação dos antimicrobianos no arsenal terapêutico foi um dos maiores 

avanços da medicina, permitindo a cura de doenças antes consideradas incuráveis, com 

a consequente redução da morbilidade e mortalidade associadas. Contudo, a exposição 

contínua aos antibióticos leva a uma perda progressiva da sensibilidade, quer por seleção 

de mutantes, quer por transmissão de mecanismos de resistência [32]. 

Deste modo, criaram-se programas institucionais de otimização do uso de 

antimicrobianos, que se definem como um conjunto de iniciativas e esforços institucionais 

dirigidos a otimizar o uso de antimicrobianos nos doentes hospitalizados. Têm como 

objetivo melhorar os resultados clínicos, assegurar a relação custo-efetividade e reduzir 

os efeitos adversos da terapêutica antimicrobiana [33]. 

No HUG, existe uma área de atenção farmacêutica ao doente com infeções, que 

se denomina Programa de Atención Multidisciplinar en el Asesoramiento y Control de la 

Terapia Antimicrobiana (PAMACTA). Neste programa inserem-se todos os doentes 

atendidos no HUG, com uma doença infeciosa e aos quais se instaurou um tratamento 

antimicrobiano com antifúngicos, antibióticos de uso restrito no HUG, antibióticos de largo 

espetro, glicopéptidos ou tratamento antibiótico intravenoso. 

O programa PAMACTA baseia-se no desenvolvimento de duas atividades: 

elaboração de protocolos de tratamento dos principais processos infeciosos e seguimento 

diário dos doentes inseridos neste programa. Periodicamente os membros da equipa 

PAMACTA reúnem-se de forma a discutir a farmacoterapia destes doentes e sempre que 

necessário comunicam novas propostas ao médico prescritor. 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante 
  

17 
 

10. Plano de atividades desenvolvidas durante o estágio 

Gestão 

  

 Gestão de stocks 

 Ajuste de stocks mínimos de medicamentos no carrusel vertical 

 Visualização de um pedido de medicação aos fornecedores 

 Receção e conferência de encomendas 

 Armazenamento no carrusel vertical 

Farmacotecnia 

 

 

 Gestão de stock de preparados oficinais 

 Elaboração de preparações farmacêuticas 

 Inserção de dados nos programas Formulario Magistral/ Gestión 

Económica/ Gestión de Caducidades 

Reembalagem e 

Reindentificação 

 Visualização do processo de reembalagem semiautomática e 

reembalagem manual 

Nutrição  Participação no processo de elaboração da composição das 

bolsas de NPT ajustadas às necessidades do doente 

 Visualização da preparação de bolsa de NPT para adultos e 

neonatos 

Validações de 

Prescrições 

Médicas 

 Acompanhamento da validação de prescrições médicas através 

da utilização de plataformas de dados clínicos (Horus, Intranet e 

Gestión de Pacientes Unidosis) e UptoDate 

Dispensa de 

medicamentos 

 

 Recontagem diária dos estupefacientes 

 Recontagem mensal dos estupefacientes no armazém 

 Inserção do valor da creatinina sérica no programa do Gestión 

de Pacientes Unidosis 

 Preparação e reposição de medicamentos nos SADME 

 Preparação dos carros de dose unitária do SDMDU 

 Controlo dos medicamentos fora da GFT do HUG 

Consulta de 

atenção 

farmacêutica 

 

 Acompanhamento das consultas de atenção farmacêutica a 

doentes externos 

 Elaboração de um panfleto informativo de um novo fármaco 

introduzido no mercado (Tofacitinib) 

Ensaios clínicos  Receção da medicação e controlo de temperaturas 

 Assistimos à apresentação de um novo EC aos farmacêuticos 

Oncologia 

Hematologia 

 Acompanhamento da validação dos protocolos de quimioterapia 

e imunoglobulinas 

 Visualização da preparação de medicamentos citotóxicos 

 Elaboração de panfletos informativos de novos esquemas de 

quimioterapia a ser utilizados no HUG 

Farmacocinética  Seleção de doentes hospitalizados que requerem monitorização 

farmacocinética 
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 Seguimento do terapêutica farmacológica 

PAMACTA  Revisão da antiobioterapia utilizada em doentes hospitalizados 

Durante a rotação pelas diferentes áreas resolvemos o Cuaderno de Prácticas tuteladas en 

Farmacia Hospitalaria, que se encontra em anexo (Anexo 14). 

 

 

11. Sessões clínicas e monográficas 

25/09/2017 Mieloma Múltiple – Servicio Hematologia - Dra. Somolinos 

26/09/2017 Sesión Clínica General “Novedades en Diabetes Mellitus” – Análisis 

Clínicos/Endocrinologia/Nefrología/Oftalmologia 

26/10/2017 Análisis de utilización de antimicrobianos 13-16: Servicio Medicina 

Interna – María Eugenia Martínez Núñez 

27/10/2017 Abordaje terapêutico del paciente con adenocarcinoma pulmonar – Pilar 

Ranz Ortega 

14/11/2017 Equipo de Soporte Paliativo Hospitalario del Hospital de Getafe 

15/11/2017 Neurotixicidad por tacrolimus y reacciones psiquiátricas por ACTH en 

paciente con síndrome nefrótico - Paula López Méndez 

17/11/2017 Evolución del consumo de antimicrobianos en Hematología: Revisión del 

tratamiento de la Neutropenia Febril - María Eugenia Martínez Núñez 

23/11/2017 Biosimilares - Raúl Diez Fernández 

29/11/2017 Fibrosis pulmonar idiopática: revisión a partir de un caso – Miriam Hijazi 

Vega 

1/12/2017 Prevención y manejo de la mucositis en el paciente oncohematológico – 

Marta Achaques Rodríguez 

 

12. Sessões formativas 

15/09/2017 Dispensación de medicamentos en el ámbito hospitalario – Javier 

Sánchez Rubio Ferrández 

22/09/2017 PAMACTA – María Eugenia Martínez Núñez 

11/10/2017 Farmacotecnia: Formas Farmacéuticas Estériles - Javier Sánchez Rubio 

Ferrández 
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13. Conclusão 

O estágio realizado no SF do HUG permitiu-nos contactar com a realidade 

profissional de um farmacêutico hospitalar, na medida em que, foi possível o 

acompanhamento das suas atividades diárias, bem como execução de algumas delas.  

O farmacêutico hospitalar tem uma função importante como agente de saúde 

pública, através da sua integração em equipas multidisciplinares, promovendo o uso 

racional do medicamento e a aderência à terapêutica. Assume, também, uma ação 

crucial em todas as etapas do circuito do medicamento, o que requere uma grande 

responsabilidade de modo a proporcionar os melhores cuidados de saúde aos doentes. 

Tendo em conta as restrições orçamentais, o farmacêutico possui ainda um papel 

indispensável na área de farmacoeconomia, nomeadamente na aquisição de 

medicamentos e na gestão de stocks. 

De entre as diferentes áreas com que contactamos, consideramos que o 

programa de otimização do uso de antimicrobianos é, sem dúvida, uma vantagem nos 

dias de hoje, dado o uso indevido dos antibióticos. A atenção farmacêutica desenvolvida 

no SF é também um aspeto de relevância, uma vez que permite o correto 

aconselhamento e a prevenção de EM.  

A realização deste estágio em Espanha foi uma mais-valia, pois permitiu alargar 

os nossos conhecimentos, quer da legislação espanhola, quer dos programas 

informáticos utilizados em farmácia hospitalar.   

Assim sendo, esta etapa final do nosso percurso académico revelou-se numa 

experiência enriquecedora e contribuiu para a aquisição de competências pessoais e 

profissionais, destacando o relacionamento com outros profisionais de saúde que 

fomentou a troca de ideias e conhecimentos científicos.  
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15. Anexos 

Anexo 1: Mapa de processos do SF do HUG 
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Anexo 2: Planta do SF do HUG 
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Anexo 3: Organigrama do SF do HUG 
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Anexo 4: Procedimento Normalizado de Trabalho – Isoniazida 10mg/mL  
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Anexo 5: Ficha de elaboração – Isoniazida 10 mg/mL 
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Anexo 6: Protocolo de Nutrição Parentérica Total
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Anexo 7: Área de reembalagem e exemplos de fármacos reembalados 
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Anexo 8: Algoritmo da classificação das discrepâncias 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
  

31 
 

Anexo 9: Ficha de validação do Triumeq® do HUG  
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Anexo 10: Panfleto informativo do Tofacitinib 
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Anexo 11: Panfleto informativo do 5-Fluorouracilo  
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Anexo 12: Vale de dispensa do SF 
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Anexo 13: Tarjeta amarilla 

 

 

CONFIDENCIAL – TRANSMISION SEGURA 

NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO 

1. Por favor, notifique todas las reacciones a fármacos recientemente introducidos en el mercado y las reacciones graves o las raras para el resto de fármacos 
(incluidos vacunas, medicamentos publicitarios, radiofármacos, plantas medicinales, fórmulas magistrales, medicamentos homeopáticos y gases medicinales).  

2. Notifiquen en las primeras líneas el/los fármaco(s) que considere más sospechoso de haber producido la reacción.  

3. Notifique todos los demás fármacos, incluidos los de automedicación, tomados en los tres meses anteriores. Para las malformaciones congénitas, notifique 
todos los fármacos tomados durante la gestación.  

4. No deje de notificar por desconocer una parte de la información que le pedimos 

NOMBRE DEL PACIENTE (indica solo 

las iníciales en este manual) 

Sexo (V: varón; M: mujer) Edad (años, meses o días) Peso (kg) 

    

 

MEDICAMENTO 

Primero el/los medicamentos sospechosos 

Indique nombre comercial 

Dosis diaria y 

vía de 

administración 

Fecha 

Comienzo 

Fecha  

Final 

Acción (Continúa, retirado, se 

desconoce) 

Motivo de la 

prescripción 

      

      

      

      

      

PARA VACUNAS INDICAR EL NUMERO DE LOTE:  

REACCIONES Comienzo Final Desenlace * 

    

    

    

    

* Desenlace: muerte, todavía no recuperado, recuperado sin secuelas, recuperado con secuelas, desconocido. 

Requirió ingreso hospitalario (SI o NO): 

(Excluida atención en S. Urgencias)  

OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Resultados de pruebas diagnósticas, antecedentes de interés….) 

 

 

NOTIFICADOR 

Nombre  

Profesión  

Especialidad  

Centro de trabajo  

Teléfono de contacto  
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Anexo 14: Cuaderno de Prácticas Tuteladas en Farmacia Hospitalaria 

 

O Cuaderno de Prácticas Tuteladas en Farmacia Hospitalaria inclui um total de 43 

exercícios, sendo que, os que foram utilizados como base para a realização do relatório, 

não estão incluídos neste anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALES DE MADRID 

3ªedición 

Cuaderno de 

Prácticas Tuteladas en 

Farmacia Hospitalaria 

 

Facultad de Farmacia 

 

 

 

 

Alumno/a: Sara Isabel Melo Dinis 

 

 

 

U N I V E R S I D A D  C O M P L U T E N S E  D E  M A D R I D  



 MÓDULO I: GESTIÓN FARMACÉUTICA 

Prácticas Tuteladas en Farmacia Hospitalaria – Facultad de Farmacia – UCM 40 

CAPÍTULO 2 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Álvaro Giménez Manzorro, Raquel García-Sánchez y Elena Lobato-Matilla 

Hospital Universitario Gregorio Marañón 

 

PRÁCTICA 2 

Revisa los medicamentos evaluados en la Comisión de Farmacia en el último año y describe si se 

han incluido o no en la guía farmacoterapéutica. Para aquéllos que se han incluido, anota, si 

existen, los criterios o condiciones de uso. 

 

Medicamento Fármaco Servicio Indicación Decisión 

Cirynze® 
Inhibidor de la 

C1 esterasa 
ALE Crisis de angioedema atendidos de urgencia 

Se aprueba su inclusión. Se 

excluye de la GFT el Berinert® 

Nucala® Mepolizumab ALE 
Tratamiento adicional en pacientes adultos con 

asma eosinofílica refractaria grave. 

Se solicita protocolo de 

utilización 

Combiprasal® 

Bromuro de 

ipratropio / 

salbutamol 

URG / GER 

Broncoespasmo reversible asociado a EPOC en 

pacientes que requieren más de un único 

broncodilatador, con o sin enfisema y asma 

bronquial 

Se aprueba su inclusión. 

 

Opdivo® Nivolumab ONC 
Carcinoma de células renales avanzado después de 

tratamiento previo 

Se aprueba su inclusión. 

 

Nucala® Mepolizumab ALE 
Tratamiento adicional en pacientes adultos con 

asma eosinofílica refractaria grave. 

Se aprueba protocolo de 

utilización y su inclusión 

Darzalex® Daratumumab HMC 

Tratamiento de pacientes adultos con mieloma 

múltiple en recaída y refractario al tratamiento, que 

hayan recibido previamente un inhibidor del 

proteosoma y un agente inmunomodulador y que 

han presentado progresión de la enfermedad en el 

último tratamiento 

Se aprueba su inclusión para 

ser utilizado tras bortezomib, 

lenalidomida, agente alquilante 

+/- TASPE. Su uso es previo a la 

pomalidomida 

Lonsurf® 
Trifluridina-

tipiracilo 
ONC 

Tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico que hayan sido previamente tratados o 

no se les considere candidatos al tratamiento con 

terapias disponibles, incluidas quimioterapia basada 

en fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecán, 

agentes anti-VEGF y agentes anti-EGFR 

Se aprueba su inclusión 

 

Dexdor® 
Dexmedetomi

dina 
ANR 

Sedación de pacientes que requieran técnica 

anestésica libre de opioides 

Se aprueba su inclusión 

 

Jinarc® Tolvaptán NEF 

Ralentizar la progresión de pacientes con 

poliquistosis renal autosómica dominante con 

enfermedad renal crónica estadios 1-3 

Se aprueba su inclusión para 

progresadores rápido 

 

Taltz® Ixekizumab DER 

Tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a 

grave en adultos que son candidatos a tratamientos 

sistémicos. 

Se autoriza su inclusión 

posicionándolo al mismo nivel 

que ustekinumab y 

secukinumab. La utilización se 

hará según criterios de 

eficiencia en cada momento. 
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PRÁCTICA 3 

Busca un informe reciente de evaluación de un medicamento de tu hospital y resume los aspectos 

relacionados con la eficacia/efectividad, seguridad, conveniencia y coste, que se han tenido en 

cuenta. 

 

Ixekizumab Taltz®80mg, solución inyectable en jeringa y pluma precargadas 

 

Indicación: Tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos que son 

candidatos a tratamientos sistémicos. Dosis: 160mg en la semana 0, 80mg en las semanas 

2,4,6,8,10,12 y 80mg cada 4 semanas a partir de la semana 12 

 

Eficacia/Efectividad y Seguridad: Ixekizumab se considera una opción terapéutica con una elevada 

eficacia a corto y medio plazo y un perfil de seguridad adecuadamente caracterizado. Además, su 

perfil de inmunogenicidad es relativamente bajo. Es por tanto una alternativa terapéutica a otros 

biológicos en segunda línea de tratamiento de pacientes con psoriasis tras respuesta inadecuada, 

contraindicación o intolerancia a tratamientos convencionales o PUVA 

 

Guías: El ixekizumab se considera una opción de tratamiento para la psoriasis en placas en adultos 

cuando. 

 PASI≥10 y DLQI≥10 

 No ha habido respuesta a terapias sistémicas como ciclosporina, MTX,PUVA o 

están contraindicados 

Se recomienda para el tratamiento con Ixekizumab si a las 12 no se ha obtenido una respuesta 

adecuada desde el inicio del tratamiento: reducción del PASI en un 75% o reducción del PASI en 

un 50% y una reducción de 5 puntos del DLQI. 

 

Coste total de tratamiento: 12.139,48€/ 1ºaño (con inducción) y 9.289,12€/año de 

mantenimiento. 

Comparando el ixekizumab con aquellos fármacos que se consideran, según el informe Génesis, 

alternativas terapéuticas equivalentes, encontramos que al precio al que se encuentran en el 

HUGF tenemos que: 

 El primer año, contabilizando el periodo de inducción, ixekizumab es la opción MENOS 

económica 

 A partir del segundo año, Ixekizumab se convierte en la segunda opción más económica. 

 

Conveniencia: Se propone la inclusión en guía del ixekizumab, posicionándolo al mismo nivel que 

ustekinumab y secukinumab. La utilización se hará según criterios de eficiencia en cada momento 

(Utilización según Protocolo de Utilización de Terapias Biológicas en Psoriasis del hospital. 
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CAPÍTULO 3 

ADQUISICIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS 

Amparo Ibáñez Zurriaga 

Hospital Universitario de La Princesa 

 

PRÁCTICA 4 

En un hospital A, el listado de movimientos de entrada y salida de las ampollas de Nolotil® 2g a 30 

de junio, en el almacén del Servicio de Farmacia, reflejó lo siguiente: 

 Entradas: 13620 unidades 

 Salidas: 11830 unidades 

 Stock medio: 1810 unidades 

Calcula el índice de rotación del producto. 

 

 

Índice de rotación del producto (R) = 
Consumo anual

Existencias medias
 

Índice de rotación del producto = 
11830

1810
 

Índice de rotación del producto = 6.53 (indica que el stock ha rotado seis veces) 
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PRÁCTICA 5 

Según la clasificación ABC de Pareto, selecciona 3 medicamentos de cada uno de los grupos A, B y 

C, durante un período de tres meses y completa la siguiente tabla: 

 

Grupo A: Medicamentos muy importantes desde el punto de vista económico, son aquellos que 

representan un porcentaje pequeño (5-20%) en unidades físicas respecto al total de los 

medicamentos en existencias; sin embargo, suponen la mayor parte del capital inmovilizado en el 

stock (60-80%);  

Grupo B: Medicamentos moderadamente importantes desde el punto de vista económica;  

Grupo C: Medicamentos poco importantes. Están incluidos los medicamentos que, aunque 

representan un alto porcentaje en unidades físicas respecto al total (50-60%), suman, sin 

embargo, un porcentaje bajo en unidades monetarias respecto a la inversión total (5-20%). 

 

Fármaco 
Precio 

unitario 
(PVL(€)) 

% Gasto 
Total 

Nº 
Unidades 

adquiridas/
3meses 

Stock Alerta 
Stock 

mínimo 
Stock 
medio 

Adalimumab 40mg 
pluma 

417,046 310699,503 745 137 
137 

 
199 

Bevacizumab 
2mg/mL víal 

1004,025 260343,675 259,3 48 48 69 

Harvoni 90/40 mg 
comp. 

142,344 249244,659 1751 321 321 467 

Daclatasvir 60 mg 
comp. 

122,571 68640,0008 560 196 196 289 

Peginterferon beta-
1 125 mcg 

371,841 66559,5212 179 63 63 92 

Ibrutinib 140 mg 
caps. 

54,768 66159,4903 1208 423 423 624 

Nab-Placlitaxel 100 
mg 

217,027 24027,0813 110,71 76 76 113 

Clofarabina 1mg/mL 1539,238 23088,57 15 10 10 15 

Olaparib 50 mg 10,029 22865,0973 2280 1558 1558 2318 

 

Fórmulas utilizadas:  

Stock mínimo = r*X + t*DE       

Stock máximo = s*X + t*DE 

X= Consumo medio mensual, de los últimos “n” meses 

DE= desviación estándar de la media de consumo, de los últimos “n” meses (fue usado el 

siguiente valor ±5% do consumo medio mensual) 

r,s,t = coeficientes que dependen del grupo en que haya clasificación el medicamento 

  

Grupos r s t 

A 0,5 1,0 1,0 

B 1,0 2,0 1,0 

C 2,0 4,0 1,0 
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CAPITULO 5 

PRODUCTOS SANITARIOS 

Pilar González Prieto 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

 

PRÁCTICA 7 

En esta práctica, deberéis buscar, los distintos tipos de apósitos utilizados en las úlceras por 

presión, indicando la composición del material y sus indicaciones en estas curas. Como material 

de apoyo,  

http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-guias/archivos/61_pdf.pdf 

 

Las úlceras por presión (UPP) constituyen la complicación más prevenible y tratable que puede 

presentar cualquier paciente con movilidad reducida. El deterioro de la integridad cutánea y 

tisular de un individuo se puede presentar tanto si se encuentra en instituciones cerradas como 

en el ámbito domiciliario, y su aparición está ligada a la seguridad del paciente y a los cuidados 

proporcionados por los profesionales de enfermería, representando un grave problema no sólo a 

nivel de paciente, sino también de su entorno cuidador y de todo el sistema. 

 

Sistema de clasificación de UPP NPUAP/EPUAP 

 

CATEGORÍA I: eritema no blanqueable 

Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área localizada generalmente sobre una 

prominencia ósea. La piel oscura pigmentada puede no tener palidez visible; su color puede diferir 

de la piel de los alrededores. El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o más fría en 

comparación con los tejidos adyacentes. La categoría I puede ser difícil de detectar en personas 

con tonos de piel oscura. Puede indicar personas “en riesgo”. 

 

CATEGORÍA II: úlcera de espesor parcial 

La pérdida de espesor parcial de la dermis se presenta como una úlcera abierta poco profunda 

con un lecho de la herida rojo-rosado, sin esfacelos. También puede presentarse como una 

flictena o blíster intacta llena de suero o suero ser-sanguinolento, o abierta/rota. Se presenta 

como una úlcera superficial brillante o seca sin esfacelos o hematomas. Esta categoría no debería 

ser usada para describir laceraciones, lesiones de esparadrapo, dermatitis asociada a 

incontinencia, maceración o excoriación. 

 

CATEGORÍA III: pérdida total del grosor de la piel 

Pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea puede ser visible, pero los huesos, tendones o 

músculos no están expuestos. Los esfacelos pueden estar presentes, pero no ocultar la 

profundidad de la pérdida de tejido. Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones. La profundidad 

de la UPP de categoría/estadio III varía según la localización anatómica. El puente de la nariz, la 

oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido (adiposo) subcutáneo y las úlceras de 

categoría/estadio III pueden ser poco profundas. En contraste, las zonas de importante 

adiposidad pueden desarrollar UPP de categoría/estadio III extremadamente profundas. El hueso 

o el tendón no son visibles o directamente palpables. 

 

http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-guias/archivos/61_pdf.pdf
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CATEGORÍA IV: pérdida total del espesor de los tejidos 

Pérdida total del espesor del tejido con hueso expuesto, tendón o músculo. Los esfacelos o 

escaras pueden estar presentes. Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones. La profundidad 

de la UPP de categoría/estadio IV varía según la localización anatómica. El puente de la nariz, la 

oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido (adiposo) subcutáneo y las úlceras de categoría/ 

estadio IV pueden ser poco profundas. Las úlceras de categoría/estadio IV pueden extenderse a 

músculo y/o estructuras de soporte (por ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articulación) 

pudiendo ser probable que ocurra una osteomielitis u osteítis. El hueso/músculo expuesto es 

visible o directamente palpable. 

 

Después de haberse producido un daño como una ulcera de presión es necesario tratarlo con un 

apósito. Existen distintos tipos de apósitos dependiendo de las características de la ulcera y, por 

tanto, de su gravedad.  

 

APÓSITOS  

CURA EN AMBIENTE 

HÚMEDO (CAH) 

Utilice apósitos y productos de Cura en Ambiente Húmedo (CAH), 

ya que han demostrado una mejor reparación de la integridad 

cutánea que el tratamiento en ambiente seco (cura con gasas), 

además de ser más costo-efectivos y gestionar mejor el exudado; 

Escoja el producto a utilizar en la CAH en función de la clase de 

tejido, características del exudado, localización de la lesión, piel 

perilesional de la herida y el tiempo disponible del cuidador. 

APÓSITOS 

TRANSPARENTES DE 

FILM DE POLIURETANO 

Para proteger las zonas del cuerpo con riesgo de lesiones por 

fricción; 

No utilice los apósitos de film de poliuretano sobre úlceras con 

exudado moderado a muy exudativas. Nula capacidad de gestión 

de exudados y si óptimos para fijar otros apósitos secundarios en 

zonas de difícil adherencia, en el sellado de la terapia por Presión 

negativa (TPN) o cura por vacío. 

APÓSITOS 

HIDROCOLOIDES 

Están compuestos por Carboxi-metilcelulosa sódica. Permiten el 

intercambio gaseoso. Para proteger zonas del cuerpo con riesgo 

de daño por fricción; 

Utilice apósitos para UPP limpias de categoría II en zonas del 

cuerpo donde no se enrolle; 

Valore el uso de apósitos hidrocoloides para favorecer la 

cicatrización de UPP de categoría II no infectadas. 

ESPUMAS DE 

POLIURETANO 
Uso de apósitos de espuma en UPP de cualquier categoría. 

HIDROGELES 

Tratamiento de úlceras secas o con poco exudado; 

Es compatible tanto con lesiones infectadas, tejido necrótico y 

tejido de granulación; 

Considere el uso de hidrogel en estructura amorfa en las UPP que 

no están clínicamente infectadas y con tejido de granulación. 

ALGINATOS E 

HIDROFIBRAS 

Tratamiento de úlceras con exudado de moderado a alto; 

Utilice los alginatos y las hidrofibras en el interior de la herida, ya 
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que tienen gran capacidad de absorción de exudado. Utilice 

apósitos de espuma de poliuretano como apósito secundario. 

APÓSITOS DE SILICONA 

Compuestos por una red de poliamida cubierta de silicona es 

hidrófoba, por lo que no se adherirá al lecho de la úlcera y si en la 

piel de alrededor 

Uso de apósitos de silicona para evitar lesiones cuando la UPP o la 

piel perilesional son frágiles. 

APÓSITOS CON PLATA 
Uso de apósitos con plata para las UPP que están infectadas o 

colonizadas o con alto riesgo de infección. 

APÓSITOS CON CARBÓN 

ACTIVO 

Uso de apósitos con carbón activo en úlceras malolientes y 

exudado abundante. 

APÓSITOS CON YODO 

El cadexómero yodado podría usarse para promover la 

cicatrización de UPP cuando hay un aumento de la carga 

bacteriana conocida; 

Evite el uso de yodo en pacientes con sensibilidade al yodo y en 

aquellos con enfermedad del tiroides y con insuficiencia renal. 

APÓSITOS 

MODULADORES DE 

PROTEASAS 

Tratamiento de úlceras tórpidas. 

APÓSITOS CON 

COLÁGENO 

Uso de apósitos con colágeno, que acelera la reparación tisular y 

estimula el proceso de granulación, en UPP categoría III/IV que no 

cicatrizan. 
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CAPITULO 8 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE HOSPITALIZADO 

Francisco J. Farfán Sedano y Cristina Bravo Lázaro 

Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 

PRÁCTICA 11 

Describe una intervención farmacéutica que haya realizado el farmacéutico durante tu rotación 

en el seguimiento del tratamiento de un paciente ingresado.  

 

Servicio: Medicina Interna 

Sexo: Hombre 

Enfermedad: Virus de la hepatitis C (VHC) crónica 

Producto: Epclusa 400mg/ 100mg comprimidos recubiertos con película (Sofosbuvir y 

Velpatasvir); Medicamento de diagnóstico hospitalario.  

Motivo: Interacción con carbamazepina (medicación habitual) 

Comentarios: Para el tratamiento de la VHC la dosis recomendada de Epclusa es de un 

comprimido administrado por viá oral una vez al diá, acompañado o no de alimentos. El 

tratamiento se efectúa durante 12 semanas. 

La coadministración no ha sido estudiada y está contraindicada. Las concentraciones de 

velpatasvir y sofosbuvir pueden disminuir debido a la inducción de P-gp y / o CYP2B6, CYP2C8 y 

CYP3A4 por carbamazepina, lo que resulta en pérdida de eficacia y posible falla virológica. El uso 

de tales medicamentos con Epclusa está contraindicado. 

Intervención:  

1. Suspensión de la carbamazepina durante el tratamiento del VHC. 

2. Sustitución de la carbamazepina por otro fármaco con la misma indicación que no 

interactúa con la medicación para el VHC (Epclusa). 

En conversación con el médico, como la dosis de la carbamazepina era baja, si se suspendiera 

durante el tratamiento con Epclusa, sin embargo, si se siente algún efecto por la falta de 

carbamazepina, se considera la sustitución por otro fármaco con indicación similar. 
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CAPÍTULO 9 

CONCILIACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA 

Cristina Calderón Acedos y Mª José Vázquez Castillo 

Hospital Universitario de Móstoles 

PRÁCTICA 12 

Participa en el proceso completo de conciliación del tratamiento al ingreso de un paciente: 

selección de los pacientes candidatos a conciliación a través del programa informático de 

conciliación de medicación o del programa de dosis unitaria; obtención de la historia 

farmacoterapéutica y otros datos de interés de la historia clínica electrónica  y del programa 

Horus®, entrevista con el paciente o familiares para conseguir el listado completo de medicación 

habitual y registro de la actividad en la base de datos de conciliación.  Utilizar para ello el modelo 

de recogida de datos normalizado. 

Responde a las siguientes preguntas: ¿Encuentras discrepancias? ¿Son éstas justificadas? ¿Existen 

errores de conciliación? ¿Cómo resolverías las discrepancias encontradas? ¿Es necesario informar 

al paciente? ¿Qué información se le ha dado? 

 

Prescripción en receta electrónica 

Zarator® /Atorvastatina 10 mg comprimidos recubiertos: 

0-0-1-0 

Indicado para tratamiento de la hipercolesterolemia 

Artedil®/ Manidipino hidrocloruro 10 mg comprimidos: 

1-0-1-0 

Indicado para tratamiento de la hipertensión arterial 

esencial leve a moderada 

Losartan 50 mg comprimidos: (0-0-1-0) Indicado para tratamiento de la hipertensión esencial 

Mixtard 30 innolet 100 ui/ml suspension inyectable en 

pluma precargada - Insulina soluble neutra humana prb, 

insulina isofana humana prb  (18-0-10-0) 

Indicado para tratamiento de la diabetes mellitus 

Trajenta®/ Linagliptina 5mg comprimidos recubiertos 

com pelicula (0-1-0-0) 

Indicado para tratamiento de Diabetes mellitus tipo 2 

Acido folico Aspol 10 mg  (1-0-0-0) Indicado para tratamiento de los trastornos que cursan 

con déficit de ácido fólico: Anemias megaloblásticas. 

Bicarbonato sodico 1g (1-1-1-0) Alivio y tratamiento sintomático de la acidez y ardor de 

estómago 

Deltius®/ Colecalciferol 25.000 ui/2,5 ml solucion oral (1 

cada 1 mes) 

Prevención de la deficiencia de vitamina D 

Resincalcio® (Poliestirenosulfonato calcio) polvo para 

suspension oral (1-0-0-0) 

Indicado en el tratamiento y la prevención de la 

hiperpotasemia 

Sertralina 50 mg comprimidos (1-0-0-0) Indicado en el tratamiento de episodios depresivos 

mayores 

https://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=02231031
https://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=02231031
https://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=78379
https://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=46726
https://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=46726
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El tratamiento habitual recogido en informe de Urgencias:  

 Artedil 10 mg/12 h 

 Losartan 50 mg 0-0-1 

 Insulina mixtard 30 18-0-10 

 Bicarbonato sódico 1 gr/12h 

 Zarator 10 mg/d (Atorvastatina) 0-0-1 

 Resincalcio un sobre 15 gr/d 

 Sertralina 50 mg/día. 

El tratamiento en el Hospital: 

 

 Vía Dosis Secuencia Horaria 

Insulina Humulina 30:70 Kwixpen 100 

UI/ml 

Subcutanea Según BM TEST  

Bicarbonato Sodio 1/6M 250 ml  Intravenosa 250 mililitro Cada 12 horas 

Fisiologico 500 ml  Intravenosa 250 mililitro Cada 8 horas 

Losartan 50 mg comp Oral 50 miligramo Cena 

Atorvastatina 20 mg comp Oral 10 miligramo Cena 

Piperacilina/Tazobactam 4G//500mg 

Vial 

Parenteral 4 gramo Cada 12 horas 

Posaconazol 100 mg comp Oral  300 miligramo Cada 24 horas por la noche 

Alopurinol 300 mg comp Oral 300 miligramo Cada 24 horas 

Paracetamol IV 10mg/ml  Intravenosa 1000 miligramo Cada 8 horas 

Sertralina 50 mg comp Oral 50 miligramo Cada 24 horas 

Resincalcio 15g Oral 15 gramo Cada 24 horas 

 

Datos del paciente:  

 Motivo de ingreso: Sospecha de LMA en paciente con ITU y FRA sobre ERC 

 Diagnóstico principal: Leucemia Mieloblástica Aguda 

 Antecedentes personales: 

 Alérgica al metamizol 

 Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM-2, DL. 

 Hábitos tóxicos: Niega 

 Antecedentes médico-quirúrgicos: 

  ERC estadio 4, secundaria a nefropatía diabética y/o nefroangioesclerosis 

hipertensiva. 
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  Pancreatitis intervenida mediante pancreatectomía y colostomía de descargar 

(que mantiene en la actualidad), en 1995. 

  Trombocitopenia estudiada y dada de alta por parte de hematología 

  Histerectomía por Miomas (1995) 

Mujer de 87 años que acude al servicio de urgencias cuadro de síndrome miccional, astenia, 

hiporexia y disnea de moderados-grandes esfuerzos, de unos 4-5 días de evolución. Refiere 

además en los últimos días náuseas, con algún vómitos sin productos patológicos (salival). Dolor 

MMII con la movilización. No fiebre o sensación distérmica. No clínica hemorrágica. No otra 

sintomatología. 

Se inicia tratamiento ATB con Piperacilina/Tazobactam (ajustada a función renal) para cobertura 

de foco urinario. 

 

Discrepancia Justificada: En el ingreso hospitalario al paciente no se le prescribe Artedil®/ 

Manidipino hidrocloruro 10 mg comprimidos. Está justificado porque no está en Guía 

Farmacoterapeutico del hospital, como tiene otro farmaco antihipertensor se ajusta a dosis de 

atorvastatina de 10 mg para 20 mg.  

 

Discrepancia que requiere aclaración: En el ingreso hospitalario al paciente no se le prescribe 

ácido fólico, el farmacéutico comenta con el médico.  

 

Errores de conciliación: No se han encontrado errores en cuanto a diferencias de dosis pautadas, 

inicio de medicación, prescripción de medicamentos equivocados o duplicados, administración de 

dosis extras en traslados, ni retrasos en la administración de medicamentos no disponibles. 

 

Comentario: Dada la edad y situación de la paciente, así como la agresividad del proceso 

hematológico diagnosticado, se decide en sesión clínica que la paciente es candidata a medidas 

de confort. 
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CAPÍTULO 10 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PEDIATRÍA 

Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, Silvia Manrique-Rodríguez y Elena Lobato-Matilla 

Hospital Universitario Gregorio Marañón 

 

PRÁCTICA 13 

Describe una intervención que haya realizado el farmacéutico durante tu rotación en el 

seguimiento del tratamiento de un paciente ingresado.  

 

Servicio: Pediatría  

Sexo: Hombre  

Edad: Años 0 Meses (Niños < 24  meses) 

Producto: Vancomicina Normon 1g EFG, 100 viales 

Motivo: Error en la dosis ocurre en prescripción 

Comentarios: Posible infradosificación de Vancomicina en paciente neonato con peso de 880 mg. 

Según guías se dosifica a 15 mg/kg/día (requería 13 mg) y se prescriben 8 mg.  

Intervención: Se notifica al facultativo prescriptor que modifica el tratamiento hasta alcanzar la 

dosis propuesta por el farmacéutico 
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CAPÍTULO 11 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE VIH 

Ismael Escobar Rodríguez 

Hospital Universitario Infanta Leonor 

 

PRÁCTICA 14 

Durante tu rotación por paciente externo analiza la combinación de algunos medicamentos 

antirretrovirales con los fármacos ritonavir o cobicistat. Averigua y explica que función tiene 

ritonavir y cobicistat en las combinaciones antirretrovirales de las que forma parte. 

 

Ritonavir 

Ritonavir es un fármaco antirretroviral, de la familia del inhibidor da proteasa. Todavía, está 

indicado, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales, para el tratamiento de 

pacientes infectados por el VIH-1, pues es un inhibidor potente del metabolismo mediado por el 

CYP3A. Diste modo, inhibe a metabolización do fármaco que o acompaña, potenciando o su 

efecto. El grado de potenciación está relacionado con la ruta metabólica del inhibidor de proteasa 

coadministrado y el impacto de este inhibidor de proteasa coadministrado sobre el metabolismo 

de ritonavir. 

El ritonavir fue el segundo inhibidor de proteasa (aprobado en 1996) cuya eficacia se demostró en 

un ensayo clínico con variables clínicas. Sin embargo, debido a las propiedades inhibitorias 

metabólicas del ritonavir y sus efectos adversos, en la práctica clínica, se utiliza mayoritariamente 

como potenciador farmacocinético de otros inhibidores de proteasa. Otra ventaja de este 

fármaco es que reduce la aparición de resistencias a los demás agentes antirretrovirales. 

Es comercializado solo o en asociación con lopinavir. 

 

Cobicistat 

Cobicistat está indicado como potenciador farmacocinético de atazanavir 300 mg una vez al día o 

de darunavir 800 mg una vez al día como parte del tratamiento antirretroviral combinado en los 

adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1). 

Cobicistat es un inhibidor selectivo del mecanismo basado en los citocromos P450 de la subfamilia 

CYP3A. La inhibición del metabolismo mediado por el CYP3A por parte de cobicistat potencia la 

exposición sistémica a los substratos del CYP3A (como atazanavir o darunavir - antirretrovirales) 

que tienen un biodisponibilidad oral limitada y una semivida corta a causa del metabolismo 

dependiente del CYP3A. 

Este fármaco no tiene actividad antiretroviral, siendo soló usado como potenciador 

farmacocinético. 
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PRÁCTICA 15 

Durante tu rotación por la Consulta Externa del Servicio de Farmacia elabora una tabla de los 

tratamientos antirretrovirales que se han dispensado a los pacientes en un mes y clasifícalos 

según su mecanismo de acción farmacológico en el ciclo viral y según la combinación de TAR. 

Analiza el apartado “otras combinaciones” con tu tutor y posteriormente comenta el sentido 

farmacoterapéutico de las mismas 

 

TAR Fármacos Nº pacientes % 

2 ITIAN + ITINAN Emtricitabina, Tenofovir disoproxilo fumarato y Efavirenz 

(Atripla) 

10 18,87% 

Emtricitabina y Tenofovir (Truvada) + Nevirapina (Viramune) 3 5,66% 

Emtricitabina y tenofovir (Truvada) + Efavirenz 1 1,89% 

Emtricitabina, Tenofovir diproxilo y Rilpivirina (Eviplera) 6 11,31% 

Rilpivirina (Edurant ) + Abacavir/Lamivudina 1 1,89% 

2 ITIAN + 1 IP/RTV 

o COB 

Emtricitabina e Tenofovir (Truvada) + Ritonavir (Norvir) + 

Atazanavir (Reyataz) 

1 1,89% 

Emtricitabina e Tenofovir (Truvada) + Atazanavir/Cobicistat 

(Evotaz) 

1 1,89% 

Emtricitabina e Tenofovir (Truvada) + Darunavir 

etanolato/Cobicistat (Rezolsta) 

1 1,89% 

2 ITIAN + INI Abacavir, Lamivudina y Dolutegravir (Triumeq) 14 26,40% 

Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabina y Tenofovir (Genvoya) 4 7,55% 

Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabina y Tenofovir Disoproxilo 

Fumarato (Stribild) 

7 13,20% 

Otras 

combinaciones 

Darunavir etanolato/Cobicistat (Rezolsta - IP) + Lamivudina 

(ITIAN) 

1 1,89% 

Ritinavir (Norvir – ITIAN) + Rilpivirina (Edurant-ITINAN) + 

Darunovir (Prezista- IP) + Lamivudina (ITIAN) 

1 1,89% 

Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabina y Tenofovir (Genvoya – 

INI/ITIAN/ITIAN) + Darunavir etanolato (Prezista - IP) 

1 1,89% 

Rilpivirina (Edurant-ITINAN)+ Atazanavir/Cobicistat (Evotaz-

IP) 

1 1,89% 

  53  

 

 

Ni siempre el tratamiento del VIH sigue las combinaciones habituales. A veces, es necesario 

utilizar otras combinaciones, debido a otras comorbilidades que el paciente presente (como VHC 

o VHB), aparición de efectos adversos o debido a una falta de respuesta con los medicamentos 

habituales. 
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CAPITULO 12 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN HEPATOPATÍAS VÍRICAS 

Patricia Sanmartín Fenollera 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

 

PRÁCTICA 16 

Describe los tratamientos que se dispensan a los pacientes con hepatitis B en la unidad de 

pacientes externos donde estés realizando tu rotación. 

 

Entecavir – 0,5 ou 1 mg/24h, por vía oral 

 

El entecavir es un nucleósido análogo de guanosina con actividad frente a la polimerasa del VHB.  

Está indicado en el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B en adultos con 

enfermedad hepática compensada o enfermedad hepática descompensada 

En el caso de pacientes con enfermedad hepática compensada, la dosis recomendada es: 

 Pacientes sin tratamiento previo con nucleósidos: 0,5 mg una vez al día, con o sin 

alimentos. 

 Pacientes refractarios a lamivudina: 1 mg una vez al día en ayunas (más de 2 horas antes y 

más de 2 horas después de una comida). 

En el caso de pacientes con enfermedad hepática descompensada, la dosis recomendada es de 1 

mg una vez al día, que debe tomarse con el estómago vacío (más de 2 horas antes y más de 2 

horas después de una comida). 

 

Tenofovir disoproxilo – 245 mg/24h 

 

El tenofovir disoproxilo es un inhibidor de la polimerasa análogo nucleósido monofosfato 

(nucleótido), un provocador de la terminación de la cadena. 

Está indicado para el tratamiento de la hepatitis B crónica en adultos con enfermedad hepática 

compensada o descompensada e evidencia de virus de la hepatitis B con resistencia a lamivudina. 

La dosis recomendada de tenofovir disoproxil para el tratamiento de la hepatitis B crónica es de 

245 mg (un comprimido), administrado una vez al día por vía oral, acompañado de alimentos. 

 

Otra posibilidad - Lamivudina – 100 mg/24h 

 

La lamivudina es un análogo de nucleósido inhibidor de la transcriptasa reversa. Presenta una baja 

barrera genética, por lo que el virus desarrolla fácilmente resistencias. 

Está indicado para el tratamiento de la hepatitis B crónica en adultos con enfermedad hepática 

compensada. Sólo se debe considerar el comienzo del tratamiento con lamivudina cuando no está 

disponible o no sea apropiado el uso de un agente antiviral alternativo con una barrera genética 

más alta a resistencia. 

La dosis recomendada de es de 100 mg una vez al día, con o sin alimentos. 
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CAPITULO 13 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN ARTROPATÍAS 

Francisco Javier Becares Martínez y Macarena Bonilla Porras 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

 

PRÁCTICA 18 

Durante tu rotación por pacientes externos elabora una lista de los efectos adversos más 

comunes que comunicarías a los pacientes que van a iniciar tratamiento con los fármacos 

biológicos utilizados en artropatías. 

 

Abatacept Infección de las vías respiratorias superiores (incluyendo traqueítis, nasofaringitis, y 

sinusitis) e inferiores (incluyendo bronquitis), infección de las vías urinarias, 

infecciones por herpes (incluyendo herpes simple, herpes oral y herpes zoster), 

neumonía, gripe 

Dolor abdominal, diarrea, náuseas, dispepsia, úlceras bucales, vómitos, trastornos 

hepatobiliares 

Cefaleas, mareo 

Hipertensión arterial 

Tos 

Erupción cutánea (incluyendo dermatitis) 

Fatiga, astenia 

Etanercept  Infecciones del tracto respiratorio alto, bronquitis, infecciones vesicales e 

infecciones cutáneas  

Reacciones en la zona de inyección (tales como dolor, hinchazón, picor, 

enrojecimiento y sangrado en el lugar de punción) 

Reacciones alérgicas 

Desarrollo de autoanticuerpos, picor y fiebre 

Tocilizumab Infección de las vías respiratorias superiores. 

Hipercolesterolemia 

Dolor abdominal, ulceración oral, gastritis, aumento de peso 

Erupción, prurito, urticaria. En el logar de inyección puede surgir edema periférico, 

reacciones de hipersensibilidad 

Cefalea, mareo, tos, disnea 

Hipertensión, leucopenia, neutropenia 

Conjuntivitis. 

Ustekinumab Infección respiratoria de las vías altas, nasofaringitis  

Mareo, cefalea  

Dolor orofarińgeo  

Diarrea, nauseas, vómitos  

Prurito 

Dolor de espalda, mialgias, artralgia  

Cansancio, eritema en el lugar de inyección, dolor en el lugar de inyección 
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Adalimumab Infecciones del tracto respiratorio superior e inferior 

Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis), anemia 

Incremento de lípidos 

Cefalea 

Dolor abdominal, náuseas, vómitos e incremento de enzimas hepáticas 

Rash (incluyendo rash exfoliativo) 

Dolor musculoesquelético. 

Reacción en el lugar de inyección (incluyendo eritema en el lugar de inyección) 

Secukinumab Reacción en el lugar de inyección (picor, enrojecimiento, dolor, hinchazón) que 

suele desaparecer tras el primer mes 

Infección de las vías respiratorias altas 

Rinorreia 

Diarrea 

Herpes oral 

Golimumab Infección del tracto respiratorio superior (nasofaringitis, faringitis, laringitis y rinitis) 

Anemia 

Reacciones alérgicas (broncoespamos, hipersensibilidad, urticaria), autoanticuerpos 

positivos 

Depresión, insomnio, mareo, cefalea, parestesias 

Hipertensión  

Asma y síntomas relacionados (como sibilancias e hiperactividad bronquial) 

Dispepsia, dolor abdominal y gastrointestinal, nauseas, alteraciones 

gastrointestinales inflamatorias (como gastritis y colitis), estomatitis; Alanina 

aminotransferasa elevada, aspartato aminotransferasa elevada 

Prurito, erupción, alopecia, dermatitis 

Pirexia, astenia, reacción en la zona de inyección (como eritema, urticaria, 

induración, dolor, cardenales, prurito, irritación y parestesias en la zona de 

inyección), malestar torácico  

Certulizumab Infecciones bacterianas (incluyendo abscesos), infecciones víricas (incluyendo 

herpes zoster, papilomavirus e influenza) 

Trastornos eosinofílicos, leucopenia (incluyendo neutropenia, linfopenia) 

Dolores de cabeza (incluyendo migraña), alteraciones sensitivas 

Hipertensión 

Nausea 

Hepatitis (incluyendo aumento de las enzimas hepáticas) 

Exantema y en el lugar de inyección puede surgir pirexia, dolor (cualquier 

localización), astenia, prurito (cualquier localización) 
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PRÁCTICA 19 

Elabora una hoja informativa sobre la correcta administración de Rituximab para enfermería. 

 

  

Descripción: 

Categoría: Agente antineoplásico 
Clasificación: Anticuerpo monoclonal. 
Mecanismo: se une específicamente al antígeno CD20, una fosfoproteína transmembrana no-glucosilada, 
expreso en los linfocitos pre-B y B maduros. El antígeno se expresa en más del 95 % de todos los linfomas no-
Hodgkin de células B. 
Indicaciones: Administrado por vía intravenosa, está indicado en Linfoma no-Hodgkin folicular estadio III-IV y 
leucemia linfática crónica en combinación con quimioterapia, en asociación con metotrexato está indicado para 
el tratamiento de artritis reumatoide. 
 

Administración: 

Debe ser administrado solo por perfusión IV intermitente: 

 Infusión inicial: La velocidad inicial de infusión es de 50 mg/hora, 
pasados 30 minutos se puede incrementar la velocidad a razón de 
50 mg/hora cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/hora.  

 Infusiones posteriores: 100 mg/hora con incrementos de 100 
mg/hora a intervalos de 30 minutos hasta un máximo de 400 
mg/hora. 

 

Advertencias especiales: 

 El producto debe ser reconstituido en el SERVICIO DE FARMACIA 
(en cabina de flujo laminar horizontal) 

 Se deberá interrumpir inmediatamente la perfusión en aquellos 
pacientes que muestren evidencia de reacciones graves, 
especialmente disnea grave, broncoespasmo o hipoxia. La 
perfusión no debe restaurarse hasta la remisión completa de todos 
los síntomas, y normalización de los valores de laboratorio y de los 
resultados de la radiología torácica. A partir de ese momento la 
perfusión puede comenzar de nuevo como máximo a la mitad de 
la velocidad inicial. 

 Las reacciones de grado leve o moderado relacionadas con la 
perfusión se resuelven generalmente reduciendo la velocidad de 
perfusión. La velocidad de perfusión puede incrementarse cuando 
mejoren los síntomas. 

 Dado que se puede producir hipotensión durante la 
administración, se debe considerar interrumpir los tratamientos 
antihipertensivos 12 horas antes de dicha perfusión. 

 Medicación coadyuvante: paracetamol, dexclorfeniramina y 
hidrocortisona.  

Diluyente (reconstitución): 

Cloruro sódico 0,9%  
Glucosa 5% 

Concentración: 

Viales de 100 mg/10 ml y de 500 
mg/50 ml 
Vial reconstituido: 1-4 mg/ml 

 
Conservación: 

- Vial: entre 2 °C y 8 °C. 
- Vial reconstituido: Mantiene la 
estabilidad durante 24 horas a 2 
°C - 8 °C y, posteriormente, 
durante 12 horas a temperatura 
ambiente. 
 

 Bibliografía: 

- Ficha técnica de Mabthera®, 
Junio 2008 

Fecha: 

Octubre de 2017 

Revisión: 0 

Fdo: Joana Andrade 

 

RITUXIMAB IV 
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CAPITULO 14 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Luis González del Valle y Mª Ángeles González Fernández 

Hospital Universitario La Paz 

 

PRÁCTICA 20 

Elabora un caso clínico con los datos de un paciente diagnosticado de Esclerosis Múltiple que haya 

recogido medicación en el hospital en el que estás haciendo las prácticas tuteladas y analiza y 

justifica los cambios en el tratamiento de este paciente. 
 

Sexo: Mujer 43 años 

Enfermedad: Esclerosis Múltiple Recurrente-Remitente (EMRR) 

Tratamiento actual: Fingolimod 0,5 mg via oral 1-1-0-1-1-0-1 (por semanas) desde el 15/05/2017 y 

anticonceptivos orales.  

Serología virus JC + 2,08 (10/10/2012 y confirmado ese título el 24/05/2016), riesgo de 

leucoencefalopatia, se caracteriza por lesiones microscópicas progresivas y múltiples que 

provocan desmielinización (perdida de mielina) en la sustancia blanca del cerebro. 

Tratamientos previos: 

 Fingolimod 0,5 mg via oral (1-0-0) (desde el 27/2/2013 hasta 16/05/2017). Linfopenia 

secundaria a Fingolimod, con fingolimod es de esperar una reducción de linfocitos del 20-

30% respecto al valor basal. Si el recuento de linfocitos es inferior a 0.2 x10 e 9/ L, debería 

suspenderse el tratamiento. 

 Betaferón (se inicia el 22/6/2010 y se suspende en febrero del 2013). 

Medicación que recoge en el hospital: Gylenga 0,5 mg capsulas C/28 

Historial Clínico: 

En 4/05/2010, la paciente es diagnosticada de un episodio desmielinizante agudo con afectación 

medular y compromiso sensitivo importante ya que la sensibilidad profunda condiciona una 

limitación en las actividades básicas de vida diaria sobre todo las que tiene que realizar con la 

mano izqda. Posible esclerosis múltiple recurrente-remitente. De acuerdo con la paciente se 

solicita tratamiento con Interferon Beta como tratamiento de un primer brote de enfermedad 

desmielinizante para intentar disminuir la posibilidad de un 2º brote. 

En 27/02/2013, sin respuesta adecuada al tratamiento con dosis altas de interferon beta en 

forma de Betaferón, a la dosis habitual de 8 MUI cada 48 h por vía subcutánea que recibe desde 

junio de 2010, por lo que se decide cambio a fármacos de segunda línea. Ingresa para 

monitorización cardiaca durante la primera dosis de tratamiento con Fingolimod, por la 

posibilidad de bradicardia.  
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En 15/05/2017, se observa linfopenia de 160 y 190 separados por 15 días (< 200), en últimas 

determinaciones niveles en torno a 300, siendo en un control del 2014 de 180. Se explica a la 

paciente los riesgos de continuar con el tratamiento actual en relación a linfopenia 

(infecciones...). Se decide de manera conjunta disminuir dosis de fingolimod a una toma 1-1-0-1-

1-0-1 (por semanas). Hay experiencias publicadas con regímenes de menor dosis en pacientes con 

buen control y sin otras posibilidades terapéuticas.  

En 28/8/2017, realiza nueva analítica: linfocitos 520/ml, resto normal. Seguir con controles 

analíticos previstos e igual tratamiento. 
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CAPÍTULO 16 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN HEMODERIVADOS: INMUNOGLOBULINAS INESPECIFICAS IV 

Alicia Herrero Ambrosio 

Hospital Universitario La Paz 

 

PRÁCTICA 21 

Identifica los pacientes que han recibido tratamiento con Inmunoglobulinas IV durante tu 

rotación, recoge el diagnóstico del paciente y comprueba si se corresponde con alguna de las 

indicaciones formalmente recogidas en Ficha Técnica. En caso de que no se corresponda con 

alguna de las indicaciones aprobadas indica alguna referencia bibliográfica que justifique el uso. 

 

 

De acordó con la ficha técnica, la Flebogamma DIF está indicado para: 

Tratamiento de reposición en adultos, niños y adolescentes (2-18 años) en: 

 Síndromes de inmunodeficiencia primaria con producción de anticuerpos deteriorada. 

 Hipogammaglobulinemia e infecciones bacterianas recurrentes en pacientes con leucemia 

linfocítica crónica en los que los antibióticos profilácticos no han dado resultado. 

 Hipogammaglobulinemia e infecciones bacterianas recurrentes en pacientes con mieloma 

múltiple en fase estacionaria y que no respondieron a la inmunización neumocócica. 

  Hipogammaglobulinemia en pacientes después de un trasplante alogénico de células 

madre. 

 SIDA congénito con infecciones bacterianas recurrentes. 

Inmunomodulación en adultos, niños y adolescentes (2-18 años) en: 

 Trombocitopenia inmune primaria, en pacientes con riesgo elevado de sufrir hemorragia 

o en pacientes antes de someterse a cirugía para corregir el recuento de plaquetas. 

 Síndrome de Guillain Barré. 

 Enfermedad de Kawasaki. 

Diagnóstico Número de Pacientes 
Indicación Ficha Técnica 

(Si/No) 

Linfoma no Hodgkin 3 No 

Neuropatia Motora Multifocal con 

bloqueos 
1 No 

Polineuropatia 3 No 

Hipogammaglobulinemia 4 Si 

Inmunodeficiencia variable común 6 Si 

Leucemia linfoide crónica 4 Si 

Total de pacientes 21  
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Referencias bibliográficas 

A través de la base de dados UpToDate, es posible encontrar una revisión bibliografía de todas las 

indicaciones terapéuticas de la IgIV. 

1. Neuropatia Motora Multifocal con bloqueos 

Multifocal motor neuropathy is treatable with intravenous immune globulin (IVIG)]. (…) We 

suggest IVIG, 2 g/kg, given over two to five days, for initial treatment of patients with MMN who 

require treatment due to disease progression or disability. Our preferred regimen is 0.4 g/kg daily 

for five consecutive days. This recommendation is consistent with current guidelines from the 

European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society and the American 

Academy of Neurology. - https://www.uptodate.com/contents/multifocal-motor-

neuropathy?source=see_link 

2. Polineuropatia desmielinizante crónica 

“VIg is effective and should be offered in the long-term treatment of chronic inflammatory 

demyelinating polyneuropathy” 

Patwa HS, Chaudhry V, Katzberg H, Rae-Grant AD, So YT “Evidence-based guideline: intravenous 

immunoglobulin in the treatment of neuromuscular disorders: report of the Therapeutics and 

Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology.” Neurology. 

2012;78(13):1009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22454268 

3. Linfoma no Hodkin 

“Algunas personas con linfoma no Hodgkin presentan bajos niveles de anticuerpos 

(inmunoglobulinas) para combatir infecciones. Esto puede causar infecciones pulmonares o de los 

senos paranasales que recurren. El nivel de anticuerpos en la sangre puede ser verificado con una 

prueba de sangre, y si está bajo, se pueden suministrar los anticuerpos de donantes por una vena 

para ayudar a prevenir las infecciones. A esto se le llama inmunoglobulina intravenosa o IVIG. A 

menudo, la IVIG se administra primero una vez al mes, aunque puede que se administre con 

menos frecuencia según las pruebas de sangre de los niveles de anticuerpo.” - 

https://www.cancer.org/es/cancer/linfoma-no-hodgkin/tratamiento/atencion-paliativa.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22454268
https://www.cancer.org/es/cancer/linfoma-no-hodgkin/tratamiento/atencion-paliativa.html
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CAPÍTULO 17 

FARMACOTECNIA. BUENAS PRÁCTICAS DE PREPARACIÓN (BPP) 

Cristóbal Montojo Guillén, Javier Sánchez-Rubio Ferrández y Teresa Molina García 

Hospital Universitario Getafe 

 

PRÁCTICA 22 

1 - Describe toda la documentación relacionada con la preparación de una fórmula magistral en tu 

hospital. 

La documentación constituye una parte fundamental del sistema de garantía de calidad de los 

medicamentos preparados en los servicios farmacéuticos, evitando los errores inherentes a la 

comunicación oral o derivados de operar con datos retenidos en la memoria, permitiendo al 

finalizar las operaciones, la reconstitución histórica de cada preparación.  

Los documentos deben ser definidos, fechados y firmados por el farmacéutico y revisados 

periódicamente debiendo de constar las actualizaciones con fecha y firmadas. Toda la 

documentación fuera de uso, debe de ser retirada para evitar las confusiones.  

Los documentos tendrán un título que exprese claramente su objetivo y contenido. 

 PNT (Procedimiento normalizado de trabajo) generales  

 Fichas de Seguridad de Materias-Primas 

 PNT de elaboración 

 Hoja de Elaboración 

 

2 - Determina el nivel de riesgo de calidad de una determinada preparación en el servicio de 

farmacia y considera su utilidad. 

Isoniazida 10 mg/ml: Solución oral no estéril 

Nível de riesgo de calidad:  

Proceso de preparación: B 

Vía de administración: B 

Perfil de seguridad del medicamento: A                 Nivel de riesgo: MEDIO 

Cantidad de unidades preparadas: A 

Vulnerabilidad de la preparación: B 

Distribución de la preparación: A 

Indicación: Antimicrobiano para tratamiento y profilaxis de la tuberculosis. 

Valor añadido: Se destina a un paciente pediátrico, no existe esta formulación comercializada. 

 

3 - Analiza algunas de las preparaciones de medicamentos realizadas en el Servicio de Farmacia, 

señalando, de cada una de ellas: el tipo de preparación al que pertenece; el valor añadido que 

aporta; su indicación (terapéutica o diagnóstica) y el riesgo de calidad de la preparación. 

a) Supositorios para descontaminación mixta, vía rectal 

 Tipo de preparación: Supositorios 

 Valor añadido: No está comercializada, es importante para disminuir infecciones 

en pacientes ingresados el hospital. 
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 Indicación: Estos supositorios se emplean para aquellos pacientes en los que no 

sea efectiva la descontaminación selectiva mixta de recto y en el control 

microbiológico se evidencia la presencia de SAMR. 

 Riesgo de calidad: Nivel medio 

 

b) Pomada descontaminante mixta, via tópica, 20 g 

 Tipo de preparación: Pomada 

 Valor añadido: No está comercializada, es importante para disminuir infecciones 

en pacientes ingresados el hospital. 

 Indicación: Se utilizará en pacientes con contaminación de estafilococo meticilín 

resistente. 

 Riesgo de calidad: Nivel medio 

 

c) Tobramicina 180 mg, cápsulas  

 Tipo de preparación: Cápsulas 

 Valor añadido: No está comercializada, es importante para disminuir infecciones 

en pacientes ingresados el hospital. 

 Indicación: Restringido a pacientes que manifiestan intolerancia a la 

administración de la suspensión oral de la DDE. Administrar una cápsula cada 8 

horas por vía oral, conjuntamente con la cápsula de colistina y con la aplicación 

de la pomada de descontaminación selectiva estándardel tracto digestivo (si el 

paciente la tuviera prescrita). 

 Riesgo de calidad: Nivel medio 

 

d) Colistina 10 mg/ml, vía intratraqueal, 1 ml 

 Tipo de preparación: Solucíon 

 Valor añadido: No está comercializada, es importante para disminuir infecciones 

en pacientes ingresados el hospital. 

 Indicación: Es un antibiótico tipo polimixina, que se emplea en el tratamiento de 

infecciones agudas o crónicas producidas por bacterias Gram negativas 

(Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa) como 2ª elección. No obstante, puede ser útil para el tratamiento de 

bacterias Gram negativas multirresistentes que afectan al tracto respiratorio. 

 Riesgo de calidad: Nivel medio 

 

e) Propranolol HCl 1% gel  

 Tipo de preparación: Gel 

 Valor añadido: No está comercializada, se destina a pacientes pediátricos. 

 Indicación: Tratamiento del hemangioma superficial infantil 

 Riesgo de calidad: Nivel medio  

 

f) Hidrato de cloral 100 mg/ml suspensión oral, 50 ml 

 Tipo de preparación: Suspensión 

 Valor añadido: No está comercializada, se destina a pacientes pediátricos. 
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 Indicación: Se utiliza como sedante e hipnótico en niños que van a ser sometidos 

a pruebas diagnósticas. 

 Riesgo de calidad: Nivel medio  

 

g) Ranitidina 5mg/ml solución oral, 50 ml 

 

 Tipo de preparación: Solución 

 Valor añadido: No está comercializada, se destina a pacientes pediátricos. 

 Indicación: Profilaxis de úlcera de estrés, antisecretor gástrico. Posología: dosis 

habitual en prematuros y niños 2 semanas: 4-5 mg/kg/día, dividido cada 12 horas. 

Dosis máxima: 6 mg / Kg / día o 300 mg/día. Sin embargo, las dosis varían con la 

patología a tratar. 

 Riesgo de calidad: Nivel medio  

 

4 - Describe una norma de BPP propia del sistema de garantía de calidad de preparaciones de 

medicamentos del Servicio de Farmacia. 

 

Equipo y material de acondicionamiento 

1. El equipo disponible para la preparación debe estar acorde con el diseño, el número de 

preparaciones a realizar y el tipo de formas farmacéuticas. 

2. Los utensilios y equipos deben estar diseñados con material adecuado de forma que las partes 

que entren en contacto con la preparación no deben reaccionar con ésta, adicionarse a la misma 

ni absorberla de forma que quede afectada la calidad del producto y, en consecuencia, se origine 

algún peligro. Además deben estar diseñados de forma que puedan limpiarse y desinfectarse a 

fondo de forma fácil tras su utilización. 

3. Las balanzas de precisión y material de medida volumétrica deben de la escala y precisión 

adecuadas. Los equipos de medición, pesada, registro y control deben calibrarse y comprobarse a 

intervalos definidos según métodos adecuados.  

4. Los envases para el acondicionamiento primario de las preparaciones deben asegurar la 

correcta conservación del preparado para mantenerlo herméticamente cerrado, protegido de la 

luz, la humedad y posible contaminación externa durante su conservación y utilización. Es 

recomendable que posean sellados y sistemas indicadores de primera apertura. Los materiales se 

seleccionarán en función de las propiedades físico-químicas de cada preparación.  
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CAPÍTULO 19 

ELABORACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

Alicia Martínez Hernández, Belén García de Santiago y Juan Pablo Barro Ordovás 

Hospital Universitario Infanta Sofía 

 

PRÁCTICA 24 

Participa en el proceso de elaboración de una nutrición parenteral entrando en campana. 

Describe la composición de las dietas que hayas participado en su elaboración, su indicación, el 

tipo de dieta y el orden de adición de los componentes. Dentro del proceso de validación 

comprueba que los aportes están dentro de los rangos habituales 

 

1. Composición de las Nutrición Parental Total (NPT) 

 Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 

Tipo de dieta I D ( cíclica 18h) D 

Vía de acceso CENTRAL CENTRAL CENTRAL 

Osmolaridad (mOsm/L) 882,66 mOsm/L 1274,40 mOsm/L 1350,52 mOsm/L 

Volumen (mL) 2485,0 mL 1855,0 mL 2220,0 mL 

Velocidad infusión (mL/h) 103,54 mL/h 103,06 mL/h 92,50 mL/h 

Calorías totales (kcal) 1500,00 Kcal 1385,00 Kcal 2100,00 Kcal 

Nitrógeno (g) 8,25 g 15,40 g 16,50 g 

Proteínas (g) 51,50 g 99,80 g 103,00 g 

Carbohidratos (g) 200,00 g 200,00 g 250,00 g 

Lípidos (g) 50,00 g 20,0 g 70,00 g 

Sodio (mEq) 110,05 mEq 15,05 mEq 109,27 mEq 

Potasio (mEq) 80,00 mEq 110,00 mEq 60,00 mEq 

Calcio (mEq) 15,00 mEq 27,60 mEq 14,60 mEq 

Magnesio (mEq) 15,10 mEq 30,60 mEq 10,10 mEq 

Clorato (mEq) 110,03 mEq 99,03 mEq 154,25 mEq 

Acetato (mEq) 131,00 mEq 60,00 mEq 132,00 mEq 

Fosfato (mmol) 33,75 mmol 26,50 mmol 30,25 mmol 

Vitaminas (mL) 5,00 mL 5,00 mL 5,00 mL 

Oligoelementos (mL) 10,00 mL 10,00 mL 10,00 mL 

Zinc (mEq) 6,50 mg 6,50 mg 6,50 mL 

Insulina (UI) 0 UI 0 UI 0 UI 

 

2. Orden de adición de los componentes 

Todas las preparaciones se realizarán dentro de la cabina de flujo laminar horizontal. El orden 

de adición de los distintos componentes a la mezcla final es un factor muy importante a 

tener en cuenta para garantizar la estabilidad de la emulsión lipídica y evitar 

incompatibilidades entre los componentes. Como norma general se recomienda: todo lo 

que se incorpore directamente a la bolsa de nutrición debe filtrarse. 
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Así el orden es el siguiente: 

I. Adicionar la fuente de fosfato (acetato) a la solución de aminoácidos, e incorporarlo a la 

bolsa de NPT; 

II. Adicionar los oligoelementos a la solución de glucosa, e incorporarlo a la bolsa de NPT; 

III. Sodio y Potasio a la solución de glucosa, e incorporarlo a la bolsa de NPT; 

IV. Si hubiese solución polielectrolítica (Hyperlite), adicionarlo directamente a la bolsa en 

este lugar. 

V. Adicionar las vitaminas directamente a la bolsa de Nutrición Parenteral y volver a 

inspeccionar visualmente que la bolsa está libre de precipitados; 

VI. Por último adicionar el calcio, siempre lo más alejado posible del fosfato y al mayor 

volumen de nutrición. 

VII. Por último adicionar los Lípidos; 

VIII. En caso de que la preparación lleve insulina, esta es directamente añadida la bolsa de 

NPT. 

En todos los casos se deberá: 

 Separar lo máximo posible la aditivación de fosfato y calcio. 

 NUNCA introducir oligoelementos y vitaminas juntos en la misma solución de glucosa 

o aminoácidos. 

 NO añadir las vitaminas directamente a una solución de glucosa de concentración 

mayor del 40%. 

 Lavar las líneas de transferencia entre la adición de componentes incompatibles. 

 Extraer el aire remanente de la bolsa de Nutrición Parenteral. 

 Homogeneizar la Nutrición Parenteral mediante doble inversión para evitar 

fenómenos de floculación. 

 Realizar una inspección visual durante toda la elaboración para detectar signos de 

precipitación, partículas de gran tamaño y/o rotura de la emulsión. 

 Utilizar jeringas individuales para cada componente. 

 

3. Necesidades nutricionales (validación): En el HUG, la NPT es preparada por paciente, 

teniendo como base protocolos con nutriciones estándares a las que se realizan cambios 

de acuerdo con las necesidades individuales de cada paciente. 

Paciente 1 - Diagnóstico: Cuadro de suboclusión, Trasplante hepático 

 

Sexo: Hombre Peso actual: 80,0 kg 

Talla: 183 cm Peso ideal: 77,0247 kg 

Edad: 72 Peso ajustado: 77,77 kg 

 

Requerimientos energéticos:[25–35]x 77,77kg= 1944,25–2721,95kcal=2300 kcal/día 

Requerimientos glucosa (carbohidratos): [3–5] x 77,77 kg = 233,31 – 388,85 g/día 

Requerimientos lípidos: [1–1,5] x 77,77 kg = 77,77 – 116,66 g/día 

Requerimientos proteicos: [1 - 1.3] x 77,77kg = 77,77 – 101,10 g/día 

Nitrógeno: [(77,77÷6,25) – (101,10÷6,25)] = 12,44 – 16,18 g/día 
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Comentario: 

Este paciente empezó a nutrición parenteral hace 2 días por eso se recomienda una nutrición baja 

(Nutrición parenteral tipo I)  y luego se aumenta hasta llegar a sus requerimientos.  

A través de las analíticas, se verifica que el fosfato y potasio están un poco bajos. Así se 

mantienen las concentraciones estándar para los demás electrolitos y se aumenta la 

concentración de fosfato y potasio (Na 110; K 80; Ca 15; Mg 15; P 35). El acetato y el cloruro 

deben estar en equilibrio. 

 

Paciente 2 - Diagnóstico: Pancreatitis Aguda 

 

Sexo: Mujer Peso actual: 83,8 

Talla: 158 cm Peso ideal: 57,42 

Edad: 75 Peso ajustado: 64,01 

 

Requerimientos energéticos:[25–35]x 64,01kg= 1600,25–2240,35kcal 

Requerimientos glucosa (carbohidratos): [3–5] x 64,01 kg = 192,03 – 320,05 g/día 

Requerimientos lípidos: [1–1,5] x 64,01 kg = 64,01 – 96,02 g/día  

Requerimientos proteicos: [1 - 1.3] x 64,01kg = 64,01 – 83,21 g/día 

Nitrógeno: [(64,01÷6,25) – (83,21÷6,25)] = 10,24 – 13,31 g/día 

 

Comentario:  

Este paciente tiene una nutrición tipo D modificada (cíclica 18h), como está  en nutrición 

parenteral total más de 25 días, se verifica daño hepático, se añade las proteínas en forma de 

tauramin y se reduce los lípidos a 20 (se puede reducir hasta 60 g de lípidos por semana)  

De acuerdo con las analíticas, tiene los electrolitos alterados, por lo que se cambia las 

concentraciones estándar (Na 15; K 110; Ca 28; Mg 30; P 25). El acetato y el cloruro deben estar 

en equilibrio. 

En las analíticas, también se observa que la glucemia es elevada (313mg/dL). De este modo, se 

debe bajar la cantidad de glucosa en la NPT (200 mg). 

 

Paciente 3 - Diagnóstico: Adenocarcinoma de colon ascendente intervenido mediante 

hemicolectomía derecha. Probable dehiscencia de la anastomosis 

 

Sexo: Hombre Peso actual: 79 kg 

Talla: 164 cm Peso ideal: 61,86 kg 

Edad: 77 Peso ajustado: 66,15 kg 

 

Requerimientos energéticos:[25–35]x 66,15kg= 1653,75–2315,25kcal 

Requerimientos glucosa (carbohidratos): [3–5] x 66,15 kg = 198,45 – 330,75 g/día 

Requerimientos lípidos: [1–1,5] x 66,15 kg = 66,15 – 99,23 g/día  

Requerimientos proteicos: [1 - 1.3] x 66,15kg = 66,15 – 86,00 g/día 

Nitrógeno: [(66,15÷6,25) – (86,00÷6,25)] = 10,58 – 13,76 g/día 
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Comentario: 

Este paciente tiene una nutrición tipo D (24h), está en nutrición parenteral hace 9 días. La 

nutrición que lleva está de acuerdo con los requerimientos energéticos calculados para este 

paciente. 

De acuerdo con las analíticas los electrolitos están bien, así se mantiene las concentraciones 

estándar (Na 110; K 60; Ca 15; Mg 10; P 30). El acetato y el cloruro deben estar en equilibrio.  
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CAPÍTULO 21 

MONITORIZACIÓN FARMACOCINÉTICA 

Francisco José Hidalgo Correas y Benito García Díaz 

Hospital Universitario Severo Ochoa 

 

PRÁCTICA 26 

Selecciona los pacientes de tu hospital que estén en tratamiento con vancomicina en un período 

que establezca tu tutor. Obtén los valores de creatinina y sus pesos. En función de éstos establece 

la posología con alguno de los nomogramas. Después comprueba si corresponden con las pautas 

de dosificación que tienen. Recoge las concentraciones séricas de vancomicina si las hubiera. 

 

 

 

Nomograma utilizado:  

Peso(kg) Dosis  

 

       cada 

Intervalo(h)  

 

        si 

Clcr(ml/min) 

˃ 110 15mg/kg 12 ≥ 100 

90-110 1500 mg 18 80-99 

76-89 1250 mg 24 60-79 

58-75 1000 mg 36 40-59 

 

Fórmula de Cockroft-Gault:  

Clcr hombre = 
(140−𝐸𝑑𝑎𝑑)∗𝑃𝑒𝑠𝑜

72∗𝐶𝑟𝑠
               Clcr mujer = Clcr hombre ∗ 0,85 

 

 

 

 

Sexo Edad Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 

Cr 

(mg/dl) 

Clcr 

(mL/min) 

Dosis 

estimada 

Comprueba con 

pauta de 

dosificación 

Conc. 

objectivo 

Concentración 

sérica de 

vancomicina 

Observaciones 

Mujer 83 63,5 159 0,32 133.53 1000mg/1

2h 

  Entre10 y 15 

mg/dl 

Cmín= 7,3 mg/dl 

(↓) 

Se recomienda 

cambiar pauta de 

Vancomicina a 

1500mg /12h  

 Mujer 86 58,2 151 0,77 48,185 1000mg/3

6h 

1000 mg/12h 15 mg/dl Cmín= 17,6 mg/dl Se recomienda 

iniciar nueva pauta 

de Vancomicina 

800mg/12h 

Varón 87 80,3 165 1,66 35,60 1000mg/3

6h 

650 mg/12h Entre 10 y 

15 mg/dl 

Cmín= 11,5 mg/dl Cambio de 

vancomicina 600 

mg/24h 

Varón 63 70 170 0,46 162,74 1000mg/1

2h 

  18,77 mg/dl Cmín= 12,5 mg/dl 

(↓) 

Se recomienda 

ajustar la dosis a 

1500 mg/12h 
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CAPÍTULO 22 

FARMACOGENÉTICA 

María Dolores Zamora Barrios 

Hospital Universitario Clínico San Carlos 

 

PRÁCTICA 28 

Describe brevemente qué prueba farmacogenética de identificación de genes se realiza en tu 

hospital previa a la prescripción de un tratamiento. 

 

Prueba de HLA- B*5701 para determinar hipersensibilidad a abacavir 

 

Abacavir es un potente fármaco antirretroviral que suele ser una elección frecuente en la terapia 

antirretroviral (TARV) de primera línea. Su principal desventaja es la existencia de una reacción de 

hipersensibilidad, que puede observarse en entre un 5 y un 8% de los pacientes.  

Se ha demostrado la existencia de una fuerte asociación predictiva, en poblaciones caucásicas y 

grupos étnicos hispanos, entre la hipersensibilidad al abacavir y la presencia del alelo HLA-B5701. 

Esta asociación es lo suficientemente fuerte como para permitir predecir el riesgo de 

hipersensibilidad a abacavir, clasificando los individuos como de bajo riesgo (<1%) o alto riesgo 

(>70 %) en función de la ausencia o presencia del alelo HLA-B5701. 

Entre los síntomas de esta reacción se cuentan: malestar general, fiebre, exantema cutáneo (rash) 

y problemas estomacales. Estos problemas desaparecen con rapidez si se interrumpe el 

tratamiento con el fármaco, pero si se vuelve a tomar abacavir después de sufrir una reacción de 

hipersensibilidad se puede producir un descenso de la presión sanguínea que podría ser incluso 

mortal. 

Antes de iniciar el tratamiento con abacavir (ejemplo Triumeq®), se recomienda una prueba de 

detección del alelo HLA-B*5701 en los pacientes infectados por el VIH, independientemente del 

origen racial, dado que los pacientes portadores del complejo mayor de histocompatibilidad alelo 

HLA-B*5701 tienen un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad (HSR) a abacavir. 

 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term78
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CAPÍTULO 24 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

Olga Serrano Garrote - Hospital Universitario 12 de Octubre 

 

PRÁCTICA 32 

Recoge algunas de las reacciones adversas notificadas en el hospital durante tu estancia y 

clasifícalas según su gravedad. Identifica si se ha producido por un error de medicación y por 

tanto se podría haber evitado, o por el contrario era inevitable 

 

Nombre del 

medicamento 

RAM Gravedad Error de medicación 

(Si/No) 

Afatinib Rigidez de mandíbula y 

cadera. Refiere tensión de los 

tendones 

Leve No 

Metformina Acidosis láctica Grave No 

Antotericina B 

Intravitreo 

Edema palpebral Leve No 

Visión con movimiento de 

manos 

Exviera 250 mg + 

Viekirax 12,5 mg/ 75 

mg/ 50 mg 

Hipertensión Leve No 

Hipovitaminosis D 

Ibuprofeno Necrólisis epidérmica tóxica 

(tipo Lyell) 

Moderada No 

Lamotrigina Necrólisis epidérmica tóxica 

(tipo Lyell) 

Moderada No 

Vancomicina Pfizer 

1000 mg 

Neutropenia Moderada No 

Viread 245 mg Tos y Flemas Leve No 

Dificultad para dormir 

Gentamicina Necrólisis epidérmica tóxica 

(tipo Lyell) 

Moderada No 

Harvoni Dolor mandibular Leve No 
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CAPÍTULO 25 

ERRORES DE MEDICACIÓN 

Mercedes Campo Angora 

Hospital Universitario 12 de Octubre 

 

PRÁCTICA 33 

Comenta algún error de medicación que se haya producido durante tu período de prácticas por el 

hospital. En caso de reacción adversa describe las consecuencias para el paciente. 

 

Servicio: Unidad de hospitalización 

Sexo: Hombre 

Edad: 44 años  

Tipo de error: Selección inapropiada del medicamento 

Causa: Falta de conocimiento/formación 

Dónde ocurre: Prescripción 

Dónde se detecta: Validación 

Producto: Omeprazol Normon 40 mg Polvo para solución para perfusión EFG, 1 vial 

Motivo: Posible interacción con voriconazol 

Intervención: Se recomienda substituir Omeprazol por Ranitidina para evitar la interacción con 

Voriconazol 

Comentarios: Voriconazol es metabolizado por, e inhibe, las enzimas del citocromo P450, 

CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4. Los inhibidores o inductores de estas isoenzimas pueden incrementar 

o reducir, respectivamente, las concentraciones plasmáticas de voriconazol, y voriconazol tiene el 

potencial de bincrementar las concentraciones plasmáticas de sustancias que se metabolizan a 

través de estas isoenzimas CYP450. 

 

Con ranitidina:  
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CAPÍTULO 27 

ENSAYOS CLÍNICOS 

Federico Tutau Gómez 

Hospital Universitario del Henares 

 

PRÁCTICA 39 

Durante la visita de un monitor describe las principales funciones que lleva a cabo el cabo el 

farmacéutico en esa visita, para ello deberás describir previamente si se ha tratado de visita de 

preinicio, inicio, monitorización o finalización. 

 

En el HUG, se está iniciando un ensayo clínico con un nuevo fármaco para la enfermedad de 

Alzeimer, crenezumab. De este modo, tuve la posibilidad de asistir a una visita de principio. 

En esta visita, el monitor presentó el ensayo, así como detalló todo el protocolo de recepción, 

conservación y preparación del medicamento. 

El farmacéutico fue responsable de verificar si toda la documentación necesaria para que se 

iniciara el ensayo estaba debidamente firmada. Al final de la reunión, el farmacéutico suministró 

al monitor, los currículos de los farmacéuticos de esta área así como los respectivos certificados 

de Buenas Prácticas Clínicas.  

El farmacéutico además suele elaborar unas instrucciones para cada ensayo de recepción de 

muestras y dispensación de las mismas, así como un procedimiento de reconstitución de las 

muestras. 
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CAPÍTULO 28 

ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Inmaculada Jiménez Nacher y Marta Moro Agud 

Hospital Universitario La Paz 

 

PRÁCTICA 41 

En el hospital donde realizas el periodo de prácticas realiza el cálculo de las DDD/100 camas-día 

de un grupo terapéutico, subgrupo terapéutico o principio activo designado por tu tutor (ej. 

Inhibidores de la bomba de protones u omeprazol). 

 

 

Principio activo: Pantoprazol de 40 mg comp 

 

nº DDD/ 100 camas/ dia = 
𝐴

𝐵
×

100

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 = 

61840

40
×

100

11258
 = 13,73 

 

 

Principio Activo: Pantoprazol de 40 mg vial 

 

nº DDD/ 100 camas/ dia = 
𝐴

𝐵
×

100

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 = 

158400

40
×

100

11258
 = 35,17 
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