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Resumo 

O farmacêutico é um profissional de saúde com elevada proximidade com a população. É na 

farmácia comunitária que se torna relevante o seu papel no que diz respeito à continuidade dos 

cuidados prestados aos doentes assim como a assegurar o uso racional do medicamento e a sua 

correta utilização. 

Após 5 anos de curso, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com a 

realização de um estágio curricular. É, nesta fase, que ocorre o contacto com a realidade da 

profissão farmacêutica e onde se coloca em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos anos. Adicionalmente, permite contactar com os utentes, com outros profissionais de saúde e 

instituições de saúde e, desta forma, conhecer a realidade e o papel relevante do farmacêutico na 

sociedade. 

O presente relatório é parte integrante do estágio curricular e está dividido em duas partes. Na 

primeira parte, descreve-se as atividades desenvolvidas ao longo de 3 meses de estágio na 

Farmácia Nova no âmbito de gestão, dispensa de medicamentos e outros produtos e prestação de 

serviços. Na segunda parte, são apresentados os trabalhos que foram considerados oportunos 

realizar durante o estágio: I – Acessórios de ostomia; II – Adesão à terapêutica; III – Hipertensão 

arterial.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Nova 

1. Introdução 

O meu estágio curricular na Farmácia Nova (FN) iniciou-se no dia 4 de dezembro de 2018 e 

terminou no dia 4 de março de 2019 (3 meses), sendo realizado sob a orientação da Dra. Maria do 

Céu Pereira. O horário do estágio estipulado foi das 10h às 13h e das 14h às 18h à segunda, quarta 

e sexta-feira e das 11h às 13h e das 14h às 19h à terça e quinta-feira, num total de 35 horas 

semanais. Durante estes 3 meses, pude acompanhar e contactar com todas as atividades inerentes 

à FN. O cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio é apresentado na tabela 1.   

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular 

Atividades desenvolvidas dezembro janeiro fevereiro março 

Receção e armazenamento de encomendas X X X X 

Gestão de devoluções e reclamações X X X X 

Controlo de prazos de validade X X X X 

Serviços farmacêuticos X X X X 

Receituário e faturação X X X X 

Atendimento ao público  X X X 

Projeto I: Acessórios de ostomia  X X  

Projeto II: Adesão à terapêutica  X   

Projeto III: Hipertensão arterial   X  

 

2. Farmácia Nova 

2.1 Localização e horário de funcionamento  

A FN iniciou a sua atividade a 28 de agosto de 2000. Localiza-se na Rua Cândido dos Reis 

nº818, na freguesia de Custóias, em Matosinhos, situando-se junto à estação de metro Fonte do 

Cuco e da Unidade de Saúde Familiar da Senhora da Hora. Atualmente faz parte do grupo de 

Farmácias Holon.  

A farmácia está aberta das 9h às 19.30h em dias úteis, com período de descanso entre as 13h 

e as 14h. Ao fim de semana, está aberta ao sábado no horário das 9h às 13h. Encerra em dias de 

feriado. Em dias de serviço permanente, encontra-se aberta durante 24 horas. 

2.2 Recursos humanos 

Desde a abertura da FN, a direção técnica está a cargo da, também proprietária, Dra. Maria do 

Céu Pereira. A auxiliar a direção técnica na organização da farmácia está a Dra. Cláudia Ferreira 

como farmacêutica adjunta. Atualmente, a equipa da farmácia é constituída por três farmacêuticas 

e uma técnica de farmácia. Para além destes elementos fixos, a farmácia dispõe de outros 

colaboradores, responsáveis pelas áreas de podologia, nutrição e pé diabético. 

2.3 Instalações e equipamentos  

De acordo com artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem 

conter instalações adequadas de forma a garantir a segurança, conservação e preparação de 
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medicamentos e, acima de tudo, devem permitir o acesso facilitado, a comodidade e privacidade 

dos utentes[1]. Estas condições são cumpridas pela FN.  

2.3.1 Espaço exterior 

De acordo com as normas estipuladas pela Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos 

de Saúde (INFARMED) sobre as infraestruturas das farmácias, a FN apresenta na sua fachada 

principal a designação de “Farmácia” seguida do respetivo nome e o símbolo “cruz verde”, que está 

sempre iluminado durante o serviço permanente. De forma visível, encontra-se o nome da diretora 

técnica assim como o horário de funcionamento da FN e o calendário dos turnos das farmácias do 

município em regime de serviço permanente com a informação da localização e contacto das 

respetivas farmácias. Na zona lateral da farmácia, existe uma janela com abertura pelo exterior e 

pelo interior, onde se realiza a entrega das encomendas. Para além disto, apresenta algumas 

montras alusivas a produtos de venda livre ou a campanhas promocionais.  

O acesso à FN é possível apenas por uma única entrada cuja acessibilidade é realizada através 

de escadas e uma rampa, permitindo acesso a todos os utentes incluindo carrinhos de bebé, 

crianças, pessoas com mobilidade reduzida, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Junto à 

porta de entrada, a farmácia possui um postigo a utilizar nos atendimentos noturnos durante o 

serviço permanente.  

2.3.2 Espaço interior 

A FN possuir dois pisos. O piso inferior é constituído por uma secretária onde se realizam 

algumas funções administrativas, por uma zona de armazenamento quer de documentos de 

conservação obrigatória quer de produtos necessários à farmácia e onde se situa um quarto utilizado 

pelo farmacêutico que realiza o serviço permanente. O piso superior/térreo está dividido em várias 

áreas: zona de atendimento ao público, constituída por quatro balcões, sendo um deles utilizado 

apenas para exposição de revistas e folhetos informativos; um gabinete de atendimento 

personalizado, onde ocorrem medições dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração 

de vacinas e injetáveis e realização de consulta dos serviços da farmácia como nutrição, podologia 

e pé diabético; zona de receção e conferência de encomendas; zona de armazenamento e 

instalação sanitária para os colaboradores da farmácia. Apesar da ausência de um laboratório, uma 

vez que a FN não realiza a preparação de manipulados, existe um local próprio para a preparação 

de suspensões orais, nomeadamente antibióticos. Este local apresenta uma bancada de trabalho e 

todo o equipamento mínimo obrigatório de acordo com o estipulado pelo INFARMED. Junto à porta 

de entrada, está presente uma balança que permite determinar o peso e a altura. 

2.4 Serviços prestados 

No sentido de promover a saúde, a FN apresenta vários serviços que ajudam a salvaguardar a 

Saúde Pública: 

Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Pressão arterial 

Na FN, a medição da pressão arterial (PA) pode ser realizada com o auxílio de um medidor 

automático disponível na área de atendimento ao público ou, em determinadas situações, um 

esfigmomanómetro aneróide existente no gabinete de atendimento personalizado. Durante todo o 
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estágio, tive a oportunidade de realizar várias medições da PA quer de utentes que pretendiam ter 

conhecimento dos valores atuais quer de utentes que apresentavam algum mal-estar repentino. 

Tinha sempre o cuidado de informar sobre a necessidade de descansar durante, pelo menos, 5 

minutos antes da medição de forma a não existir influência no resultado assim como perceber se o 

utente tinha consumido café até meia hora antes ou tabaco até uma hora antes da medição. Para 

além disso, questionava sobre valores anteriormente obtidos assim como se tomava medicação 

antihipertensora. Na maioria das vezes, os utentes apresentavam valores acima dos considerados 

normais e, devido às informações recolhidas anteriormente, realizava um aconselhamento. No caso 

dos utentes que faziam medicação, questionava sempre se a tomavam corretamente, reforçando a 

importância do cumprimento terapêutico, referindo também medidas não farmacológicas e a 

importância do controlo regular da PA. No caso dos utentes não medicados, aconselhava sempre 

novas medições de forma a vigiar os valores. Informava, ainda, da importância da alimentação e do 

exercício físico no controlo da PA. Alguns utentes realizavam medições regularmente, permitindo-

me acompanhar a sua evolução. Em alguns casos, devido aos contínuos valores elevados, 

recomendei que consultassem o médico. Para além disso, era possível nas medições verificar as 

pulsações cardíacas. Num dos casos, uma utente apresentava pulsações superiores a 110 bpm 

(batimentos por minuto) e, não sendo a primeira vez que esta utente apresentava estes valores, 

aconselhei a ida ao médico.   

Colesterol total, triglicerídeos e glicémia capilar 

A determinação do colesterol total e triglicerídeos é realizada com o equipamento Accutrend® 

Plus através de uma punção capilar. Antes destas determinações, questionava o utente se estava 

em jejum, de forma a ser possível obter um valor devidamente fiável. Como esta determinação era 

um pouco demorada (cerca de 3 minutos), durante este tempo, conversava um pouco com o utente, 

tentando perceber se tomava medicação para o tratamento de hipercolesterolemia e se a tomava 

corretamente. Em alguns casos, o resultado elevado levou-me a reforçar a importância do 

cumprimento terapêutico e das medidas não farmacológicas. Em algumas situações, fui abordada 

pelos utentes sobre a utilização de suplementos de ácidos gordos ómega 3 para controlo do 

colesterol elevado sendo que, nessas situações, referi o papel destas gorduras e da sua importância 

para o nosso organismo. Quando o utente referia que pretendia abandonar a medicação atual e 

experimentar estes suplementos, aconselhava-o a falar primeiro com o médico antes de alterar a 

terapêutica. 

A determinação da glicémia capilar é realizada com o equipamento Glucocard® SM-Arkray. 

Durante o estágio, também fui responsável por realizar os testes de determinação de glicémia 

capilar. Neste âmbito, questionava sempre se o utente estava em jejum ou não. Em caso negativo, 

tentava perceber há quanto tempo tinha ingerido a última refeição assim como o que tinha ingerido 

de forma a poder concluir algo com o resultado obtido. A maioria dos utentes que realizavam estas 

determinações já tinham a patologia diagnosticada e realizavam o controlo a pedido do médico ou 

já tinham sofrido algum evento cardiovascular.  

Todos estes parâmetros eram anotados num cartão próprio (anexo I), fornecido pela farmácia, 

que era identificado com o nome do utente e a data da determinação. 
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Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

Este serviço farmacêutico é realizado apenas pela farmacêutica que tem formação 

complementar específica para este âmbito. Estas são realizadas no gabinete de atendimento 

personalizado para uma maior privacidade do utente.  

Consulta farmacêutica e serviço de primeira dispensa 

A consulta farmacêutica é um serviço destinado ao atendimento personalizado ao utente. Tem 

como objetivo acompanhar, esclarecer e informar o utente sobre todos os seus medicamentos 

promover a adesão à terapêutica, verificar possíveis efeitos adversos e interações, 

medicamentosas. Durante o meu estágio, não tive a oportunidade de realizar nenhuma consulta 

farmacêutica.  

Em parceria com o Grupo Holon e alguns laboratórios farmacêuticos, a FN apresenta o “Serviço 

de primeira dispensa”. Este serviço baseia-se no acompanhamento do utente com doença crónica 

ao longo das quatro primeiras semanas de toma do medicamento em questão. São realizadas duas 

consultas farmacêuticas: uma entre o 7º e 14º dia após o início do tratamento e uma outra entre o 

14º e 21º dia. Estas consultas permitem perceber se o utente se sentiu bem com o medicamento, 

saber se ocorreu algum efeito adverso, proporcionar mais informações sobre o tratamento, entender 

se o utente está a cumprir bem a terapêutica e aumentar o envolvimento do utente no seu processo 

de cuidados de saúde. Durante o estágio, tive oportunidade de assistir a dois serviços de primeira 

dispensa dos seguintes medicamentos: ácido alendrónico + colecalciferol Sandoz® e aclasta® (ácido 

zoledrónico), ambos para o tratamento de osteoporose.  

Serviço de consulta de nutrição, podologia e pé diabético 

Em parceria com o Grupo de Farmácias Holon, a FN apresenta alguns serviços como consultas 

de nutrição, podologia e também o serviço de pé diabético. Quinzenalmente ou mensalmente, a 

farmácia dispõe destas consultas no sentido de promover a saúde e o bem-estar dos seus utentes. 

Na consulta de nutrição, é realizado um serviço de aconselhamento, acompanhamento e 

reeducação alimentar. O serviço de podologia permite realizar a avaliação, diagnóstico e tratar 

doenças que afetam o pé. O serviço do pé diabético é realizado por um enfermeiro que realiza uma 

avaliação aos pés a utentes com diabetes mellitus, realiza o corte de unhas e educa o utente para 

as boas práticas nos cuidados dos pés.   

VALORMED e recolha de radiografias  

A FN apresenta um contentor da associação VALORMED, associação responsável pela gestão 

de resíduos de embalagens vazias, de medicamentos fora de uso ou que se encontram fora do 

prazo de validade. O objetivo desta recolha é proteger o meio ambiente através do tratamento 

adequado e seguro dos medicamentos. Diariamente, eram entregues embalagens de 

medicamentos para este fim na FN, sendo que, quando o contentor ficava cheio, era selado e era 

levado pelo distribuidor com o objetivo de incineração[2]. Ao longo do estágio, verifiquei uma grande 

adesão por parte dos utentes, o que mostra a consciencialização destes para o tratamento dos 

produtos de saúde. Por outro lado, quando era questionada pelos utentes sobre o que deveriam 

fazer com os medicamentos que tinham em casa, informava-os sobre a existência deste contentor 

e sobre a importância da gestão destes resíduos.  
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Para além disso, a farmácia realiza a recolha de radiografias, no âmbito de uma campanha 

anual de reciclagem de radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, promovida 

pela Assistência Médica Internacional.  

Realização de exames ao acordo de seguros  

Devido à colaboração do grupo de Farmácias Holon com determinadas companhias de seguros 

como por exemplo a AdvanceCare, a FN realiza exames destinados ao rastreio de doenças dos 

beneficiários. Estes exames incluem medições de PA por esfigmomanómetro aneróide, peso, altura 

e teste de cotininas (determinação de consumo de tabaco). Durante o estágio, estive responsável 

pela realização destes exames.  

2.5 Fontes de informação 

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

farmácias tem de dispor de fontes de informação obrigatórias nas instalações[3]. A FN tem 

disponível, em suporte de papel, o Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, Índice 

Nacional Terapêutico e o Simposium terapêutico. Quando necessário, os colaboradores recorrem 

ao Infomed para visualizar o resumo das caraterísticas do medicamento. Durante o estágio, recorri 

principalmente às informações científicas apresentadas no Sifarma®2000, assim como aos folhetos 

informativos dos respetivos medicamentos. Para além disso, tive oportunidade de visualizar 

protocolos de aconselhamento de diversas patologias disponibilizados na farmácia em formato 

papel e também em formato digital estabelecidos pelo grupo de Farmácias Holon. 

 

3.  Gestão na Farmácia Nova 

3.1 Sistema informático 

Na FN, o sistema informático utilizado é o Sifarma®2000, desenvolvido pela Global Intelligent 

Technologies, Glintt®. Este programa serve de suporte às farmácias em todos os processos de 

gestão e auxilia o profissional de saúde em toda a sua prática diária.  

Este software é uma ferramenta de gestão diária de produtos desde o momento da sua entrada 

na farmácia até à sua saída. Permite estabelecer para cada produto um stock máximo e mínimo, 

consultar o histórico de compras e vendas e analisar o consumo médio deste. Para além disso, gera 

encomendas automaticamente, permite realizar o controlo de prazos de validade, a gestão de 

devoluções e também possibilita a organização de receitas em lotes (por entidade comparticipante) 

para a faturação. É fundamental para a prestação individualizada de serviços a cada utente, uma 

vez que permite a criação de uma ficha de utente com a possibilidade de acompanhamento local. É 

essencial à intervenção farmacêutica, ajudando no aconselhamento e na segurança na dispensa de 

produtos de saúde, pois fornece informações fidedignas sobre os diversos medicamentos, alerta 

para possíveis interações e contraindicações, cuidados a ter na sua administração, entre outras 

informações.   

3.2 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma das atividades mais importantes a nível de farmácia comunitária no 

sentido de, não só suprimir as necessidades dos utentes, como também evitar excesso ou rutura de 

stock. Este controlo é realizado de acordo com vários critérios como, por exemplo, hábitos de 
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prescrição medica, rotatividade do produto, preferência dos utentes, sazonalidade dos produtos e 

também condições comerciais dos fornecedores, tais como condições de pagamento, descontos 

comerciais e bónus.  

De forma a ocorrer um controlo mais organizado, cada produto tem um stock mínimo e máximo 

associado e quando é atingido o stock mínimo dos produtos, é gerada, automaticamente, uma 

encomenda com a sugestão da quantidade necessária para atingir o stock máximo. Esta 

encomenda é verificada pelo farmacêutico responsável pelas encomendas antes de ser enviada 

para o fornecedor. 

3.3 Gestão de encomendas e aprovisionamento 

3.3.1 Encomendas a distribuidores grossitas 

Na FN, a obtenção dos produtos é realizada, sobretudo, através de distribuidores grossitas: OCP 

Portugal®, Udifar II Distribuição Farmacêutica, S.A.®, PLURAL – Cooperativa Farmacêutica, CRL®, 

Alliance Healthcare®, Magium FarmaTM® e a Empifarma – Produtos Farmacêuticos, S.A®, sendo os 

dois primeiros os principais fornecedores desta farmácia. A escolha do fornecedor é feita de acordo 

com a disponibilidade do produto pretendido e também de acordo com as condições comerciais 

apresentadas. 

Diariamente, a farmácia recebe quatro encomendas: uma da Udifar II Distribuição Farmacêutica, 

S.A.® e três por parte da OCP Portugal®. Aos sábados, recebe três encomendas, uma da Udifar II 

Distribuição Farmacêutica, S.A.® e duas da OCP Portugal®.  

Existem vários tipos de encomendas: diária, instantânea, manual e realizadas por sistema Via 

Verde. 

As encomendas diárias são realizadas três vezes por dia: no final do turno da manhã e a meio e 

final do turno da tarde. O programa informático gera automaticamente uma encomenda de acordo 

com os produtos vendidos desde a última encomenda tendo em conta o stock mínimo desses. Após 

verificação da encomenda, esta é comunicada ao fornecedor informaticamente.   

As encomendas instantâneas são realizadas durante o atendimento quando a farmácia não tem 

em stock o produto pretendido. Estas encomendas são efetuadas a partir da ficha do produto 

pretendido, onde se verifica a disponibilidade do produto nos diferentes fornecedores, o seu custo 

quer para a farmácia quer para o utente e onde é indicada a previsão de horário de entrega do 

produto. Por outro lado, também é possível realizar esta modalidade de encomendas através do 

gadget, uma aplicação para computador, disponibilizada pela OCP Portugal®, que permite, no 

momento do atendimento, verificar a disponibilidade do produto e efetuar a encomenda.  

As encomendas manuais são encomendas efetuadas, normalmente, por telefone diretamente 

para o fornecedor, não existindo registo informático da sua encomenda.  

As encomendas realizadas através do sistema Via Verde são feitas para aquisição de 

medicamentos abrangidos por este sistema com base na existência de receita médica válida a um 

fornecedor aderente. Este sistema teve como objetivo melhorar o acesso a medicamentos cuja 

exportação ou distribuição intracomunitária é sujeita a uma notificação prévia ao INFARMED. 
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Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar encomendas instantâneas, manuais e através 

do sistema de via Verde e, sempre que tive oportunidade, observei a execução de encomendas 

diárias.  

3.3.2 Encomendas a laboratórios 

Apesar de não ser frequente, a FN solicita produtos diretamente aos laboratórios como Bene 

Farmacêutica® e Jaba Recordati®. Estas encomendas têm vantagens para a farmácia do ponto de 

vista económico, porque não é incluída a margem do lucro do distribuidor grossista. No decorrer do 

estágio, tive a oportunidade de assistir a algumas reuniões com os delegados dos respetivos 

laboratórios e perceber como se realiza a negociação.  

3.3.3 Reservas 

A função do Sifarma®2000 destinada à gestão de reservas começou a ser utilizada pela FN 

muito recentemente. Esta função é utilizada quando é selecionado um produto que a farmácia não 

contém em stock. Nestas situações, o programa questiona a necessidade da realização de uma 

reserva e, em caso afirmativo, é necessário preencher os dados do utente como nome e telefone 

ou e-mail. Após a reserva, o utente pode deixar o produto pago ou por pagar, sendo emitido, no final 

do atendimento, dois papéis com a informação da reserva contendo o nome do utente, produto 

reservado, quantidade e se este está pago ou não. Um desses papéis é entregue ao utente e um 

outro fica na farmácia, até que o produto seja recolhido.  

A nível da receção de encomendas, quando é inserido o produto reservado, aparece um “R” de 

reservado, na coluna das observações. Estes produtos são separados dos restantes e quando já se 

encontravam pagos são armazenados em gavetas por ordem alfabética e quando não estão pagos, 

o produto é guardado em uma gaveta com o papel da informação da reserva.  

3.3.4. Receção e conferência de encomendas e marcação de preços  

A receção e conferência de encomendas foram da minha inteira responsabilidade durante todo 

o meu estágio. É uma das funções mais relevantes na farmácia comunitária e foi uma atividade 

importante no meu estágio, uma vez que me permitiu contactar com os mais diversos produtos 

existentes na farmácia, iniciar a associação dos nomes comerciais com as substâncias ativas, 

conhecer a atividade terapêutica de alguns fármacos e também as diferentes dosagens existentes 

no mercado.  

As encomendas chegam em banheiras de transporte acompanhadas pela fatura original e 

duplicado. Nestes documentos, está descrita a identidade do fornecedor, o número da fatura, o 

armazém de onde provém os produtos, a identificação destes (nome e código), a quantidade pedida 

e enviada, o preço de venda ao armazenista (PVA), o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de 

venda ao público (PVP), o valor do imposto de valor acrescentado (IVA), descontos, bonificações e 

valor total a faturar.  

No caso de requisição de psicotrópicos e estupefacientes, era enviado o documento de 

requisição, original e duplicado, destes medicamentos que necessitavam de ser assinados e 

carimbados pela farmacêutica adjunta. No final de cada mês, era enviado um exemplar para o 

fornecedor correspondente e o outro ficava armazenado na farmácia durante, pelo menos, 3 anos. 

Recentemente, este registo passou a ser realizado informaticamente[4].  
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A verificação e conferência dos produtos são feitas de forma aleatória, à exceção dos produtos 

que se conservam no frio. Estes são os primeiros a serem verificados e armazenados no imediato. 

Para a conferência das encomendas, acedia ao menu “Receção de encomendas” no Sifarma®2000, 

onde estão presentes todas as encomendas realizadas por via informática. No caso de esta não 

estar criada previamente, procedia à sua criação no modo “manual”. Após identificar o(s) código(s) 

da(s) encomenda(s) a rececionar, inseria o número da fatura correspondente assim como o valor 

total desta, seguindo-se a verificação de todos os produtos recebidos através da introdução do 

Código Nacional de Prescrição (CNP) por leitura do código de barras ou manualmente, verificando-

se também o prazo de validade e o PVP. No caso dos medicamentos com PVP marcado, é verificada 

a sua equivalência com o indicado no sistema informático. No caso de não existir concordância nos 

valores, ou realiza-se a alteração imediata em termos informáticos quando não existe produtos em 

stock ou, em caso de existir produtos em stock, os medicamentos com o PVP antigo são vendidos 

primeiro e só depois se realiza a atualização do PVP no programa.  

Após a conferência de todos os produtos, era comparada a quantidade rececionada e o PVF de 

cada produto com a informação existente com a fatura do distribuidor. No caso dos produtos de 

venda livre, era determinado o PVP tendo por base o PVF e a margem da farmácia definida para o 

tipo de produto. Após todas as verificações, o preço final obtido tem de corresponder ao valor total 

da fatura e, só posteriormente, se termina a receção da encomenda. Por fim, são impressas 

etiquetas para os produtos de venda livre, já que esta atividade é de caráter obrigatório, em 

concordância com a Lei n.º 25/2011 de 16 de Junho. Esta etiqueta deve ser colocada na embalagem 

em local apropriado sem ocultar o lote, data de validade e outras informações que possam ser 

relevantes.  

Todos os fornecedores, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, enviam um resumo 

das faturas. É necessário proceder à verificação e realização da correspondência entre o número 

da fatura e o valor monetário. Após a verificação, as faturas são guardadas em caixas devidamente 

identificadas com os meses e o ano correspondente e armazenadas durante 10 anos na farmácia.  

3.3.5 Armazenamento dos produtos 

Após a receção de encomendas e da marcação dos produtos de venda livre, os produtos 

farmacêuticos são armazenados de forma a organizar a farmácia e a facilitar o seu acesso no 

momento da dispensa. Todos eles são guardados de acordo com princípio First Expire First Out 

(FEFO), ou seja, os produtos com prazo de validade mais curto são os primeiros a serem 

dispensados. 

Na zona atrás da área de atendimento, encontram-se armários formados por gavetas 

deslizantes onde são organizados os medicamentos por ordem alfabética, forma farmacêutica e 

separados entre si dependendo se são medicamentos de marca ou genéricos. Nesta zona, é 

possível ainda encontra um frigorífico onde se armazenam os medicamentos termossensíveis 

também organizados por ordem alfabética. Neste local, existem ainda algumas prateleiras utilizadas 

para os medicamentos excedentes e locais de armazenamentos de fraldas, pensos higiénicos e 

lancetas.   
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Na zona de atendimento, na zona restrita ao público, é possível encontrar também gavetas 

deslizantes onde estão guardados, por ordem alfabética, os medicamentos com maior rotatividade 

e outros produtos farmacêuticos como produtos ortopédicos, ligaduras, emplastros, entre outros. 

Para além disso, expostos em prateleiras, encontram-se produtos de venda livre de dispensa 

frequente como antigripais, laxantes e produtos de higiene oral. Na zona de acesso ao público, 

encontram-se produtos de dermocosmética e produtos direcionados para a área materna. 

Adicionalmente, o armazenamento é feito em condições de temperatura e humidade 

controladas através de termohigrómetros, de forma a garantir a estabilidade e conservação dos 

produtos farmacêuticos. A temperatura deve ser inferior a 25ºC com uma humidade relativa inferior 

a 60%. No caso dos produtos termossensíveis, devem ser conservados a uma temperatura que se 

situa entre os 2 e 8ºC. 

3.3.6 Gestão de devoluções e reclamações  

Existem vários motivos para realizar a devolução de produtos como embalagens que se 

encontram danificadas, prazos de validade a expirar, erros de encomenda, o utente não vir levantar 

o produto, recolha voluntária de lotes por parte dos laboratórios, entre outros motivos.  

A devolução é realizada no Sifarma®2000, no menu “ Gestão de Devoluções”, onde se realiza 

uma “Nota de devolução”. É necessário selecionar o fornecedor, o produto a devolver, quantidade, 

PVF e o motivo da devolução. Por último, é necessário selecionar o número da fatura em que os 

produtos foram faturados. São emitidas três “ Guias de devolução” (original, duplicado e triplicado) 

que são carimbados e assinados. A guia original e o duplicado acompanham o produto para o 

fornecedor e o triplicado é carimbado pelo fornecedor e arquivado na farmácia para ser efetuada, 

posteriormente, a sua regularização. 

As notas de devolução podem ser ou não aceites pelos fornecedores. Se a devolução for aceite, 

habitualmente, o fornecedor envia uma nota de crédito à farmácia e realiza o desconto em termos 

monetários no resumo de faturas no final do mês ou, por outro lado, realiza a troca do produto por 

um outro igual. Caso não sejam aceites, os produtos são devolvidos à farmácia e integrados nas 

quebras do ano e representam um prejuízo para esta ou voltam a integrar o stock da farmácia.   

Ao longo dos 3 meses de estágio, realizei variadas vezes a emissão de notas de devolução 

principalmente de produtos cujo prazo de validade estava a expirar, produtos que utentes não 

levantavam, produtos que tinham sido encomendados erradamente ou produtos recolhidos 

voluntariamente pelo laboratório.  

Por outro lado, são realizadas reclamações quando, por exemplo, é enviado um produto e 

faturado um outro ou os preços faturados não se encontrarem corretos. Neste caso, o fornecedor é 

contactado por via eletrónica ou telefone, procedendo-se à reclamação de forma a regularizar a 

situação.  

3.3.7 Controlo de prazos de validade  

O controlo de prazos de validade é uma atividade crucial que garante a segurança e a qualidade 

dos medicamentos quando estes são entregues ao utente. Na FN, este controlo ocorre quando se 

efetua a conferência de encomendas e, também, mensalmente, recorrendo ao programa 

informático, de forma a adquirir uma listagem de produtos cujo prazo de validade está a expirar. 
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Cada produto é verificado individualmente e são separados dos restantes para serem dispensados 

rapidamente ou devolvidos ao fornecedor. A devolução de medicamentos de uso humano ocorre 2 

meses antes do prazo de validade terminar e 5 meses nos produtos pertencentes ao protocolo da 

diabetes e nos medicamentos de uso veterinário. Em caso de devolução, os produtos são enviados 

com uma nota de devolução. A regularização desta devolução pode ocorrer por troca de produto 

por parte do fornecedor ou por emissão de nota de crédito por parte deste. Alguns produtos não 

podem ser devolvidos, e, neste caso, são integrados nas quebras e, desta forma, são um prejuízo 

para a farmácia. Após a realização da devolução, os prazos de validade dos produtos devolvidos 

são corrigidos para controlo informático.  

Durante o meu estágio, colaborei nesta tarefa realizando a verificação dos prazos de validade, 

emissão de nota de devolução e, posteriormente, correção dos prazos de validade. 

 

4. Classificação dos medicamentos e outros produtos existentes na 

Farmácia Nova 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são medicamentos que só podem ser 

dispensados na farmácia mediante a apresentação de uma receita médica, prescrita por um 

profissional de saúde habilitado para esse efeito. São considerados MSRM todos aqueles que 

apresentam um risco, direta ou indiretamente, para a saúde mesmo em situações em que são 

utilizados para o fim a que se destinam, se usados sem vigilância médica ou quando são utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para finalidades distintas daquela a que se destinam; 

sejam constituídos por substâncias, na qual a sua atividade ou efeitos adversos, sejam 

indispensáveis aprofundar ou sejam prescritos pelo médico com o objetivo de serem administrados 

por via parentérica[5].  

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são medicamentos que não 

preenchem nenhuma condição apresentada para os MSRM[5]. São medicamentos utilizados há 

vários anos, que apresentam um perfil de segurança bem esclarecido, podendo ser vendidos 

livremente e comprados sem receita médica. Esta classificação contribui para um acesso mais 

rápido ao tratamento visto não ser necessário uma consulta e, desta forma, diminui os gastos 

públicos em saúde[6]. São aplicados a situações de tratamento de problemas de saúde ligeiros e 

sem gravidade[7]. No seu geral, não são comparticipados, salvo raras exceções em que é 

devidamente justificado por razões de saúde pública e, nesta situação, ficam sujeitos ao regime de 

preços estipulado para os MSRM[5].  

A dispensa de MNSRM pode ocorrer por automedicação ou por indicação farmacêutica. No 

primeiro caso, o medicamento é solicitado pelo utente por iniciativa própria ou por indicação de outra 

pessoa, sendo fundamental o farmacêutico orientar o utente para a utilização ou não desse 

medicamento. No segundo caso, o farmacêutico é responsável pela seleção do medicamento de 

acordo com os sintomas apresentados pelo utente. Desta forma, este profissional de saúde permite 

que a terapêutica se realize sob uma indicação adequada e segundo o uso racional do 
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medicamento[3]. Durante o estágio, os MNSRM com maior solicitação foram os antigripais, 

antitússicos, laxantes e antidiarreicos, sendo esta dispensa sempre acompanhada de medidas não 

farmacológicas. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, alguns MNSRM foram 

reclassificados como medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (MNSRM-EF). Esta alteração deveu-se à necessidade de um aconselhamento 

farmacêutico mais especializado por parte de alguns medicamentos devido às suas propriedades[6, 

8].  

4.3 Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado corresponde a uma fórmula magistral ou preparado oficinal 

desenvolvido e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Considera-se fórmula 

magistral quando o medicamento é preparado para um doente em específico de acordo com a 

receita médica ou preparado oficinal quando é preparado, segundo as indicações de uma 

farmacopeia ou de um formulário, para ser dispensado a doentes assistidos pela farmácia ou serviço 

responsável pela sua preparação. A sua preparação apenas é autorizada quando não existe no 

mercado especialidade farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a forma farmacêutica 

pretendida[9]. 

Devido a ausência de um laboratório, os medicamentos manipulados requeridos na FN são 

preparados pela Farmácia Serpa Pinto. Deste modo, durante o estágio, não tive oportunidade de 

realizar a preparação deste tipo de medicamentos. Para o pedido ser realizado, é enviado, por 

correio eletrónico, uma digitalização da receita. Um dos medicamentos manipulados dispensados 

pela FN durante o meu estágio foi um xarope de trimetropim a 1%, com a indicação para tratamento 

da infeções do trato urinário para uso pediátrico. Normalmente, estas crianças estão impossibilitadas 

de tomar Bactrim® (trimetropim+sulfametazol), pois fazem reação alérgica à substância ativa 

sulfametazol.  

4.4 Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é definido como um medicamento obtido a partir de substâncias 

consideradas matérias-primas homeopáticas, produzidos de acordo com os princípios e 

particularidades da medicina homeopática portuguesa[10]. Esta medicina homeopática assenta num 

tratamento individualizado e na utilização de doses infinitesimais de substâncias medicinais para a 

cura de uma doença que, numa pessoa saudável, em doses superiores, levaria ao surgimento de 

uma doença[11]. Um dos medicamentos homeopáticos mais dispensados na FN é o Stodal®, 

utilizado para tratamento de tosse.  

4.5 Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são utilizados para complementar o regime alimentar normal e são 

considerados fontes concentradas de vitaminas e minerais, ajudando a prevenir ou ajudando a curar 

alguns problemas de saúde[12]. Na FN, várias vezes ocorria solicitação da dispensa de suplementos 

alimentares para as mais variadas situações como menopausa, reforço muscular e cerebral, 

cansaço e fadiga. Em algumas situações, fui abordada por utentes sobre os suplementos com 

ácidos gordos ómega 3, como abordagem ao tratamento de hipercolesterolemia.  
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4.6 Alimentação infantil 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é aconselhável o aleitamento materno 

exclusivo durante o primeiro semestre de vida. No entanto, a partir dos 6 meses de idade ou em 

determinadas situações, torna-se difícil que os latentes consigam adquirir as suas necessidades 

nutricionais através do aleitamento materno[13]. Assim, é importante existir os produtos de 

alimentação infantil que podem ser recomendados pelo pediatra ou através de aconselhamento 

farmacêutico. Na FN, estes produtos são pouco procurados mas existem disponíveis leites das 

marcas Aptamil®, Nutribén® e Novalac® e papas e refeições preparadas da Nutribén®. 

4.7 Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos preparados à base de plantas que, tal como todos os 

outros medicamentos, necessitam de vários procedimentos para ocorrer a concessão da 

autorização de introdução no mercado (AIM)[10, 14]. Devido ao facto de estes produtos serem 

considerados naturais, existe uma ideia errada por parte das pessoas de que estes produtos se 

podem tomar sem qualquer moderação e controlo. É da responsabilidade do farmacêutico alertar 

para as possíveis consequências do seu uso excessivo e das possíveis contraindicações e 

interações medicamentosas que podem ocorrer. Na FN, estão disponíveis alguns destes produtos 

para tratamento de distúrbios intestinais como o chá Bekunis®. 

4.8 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os produtos e medicamentos de uso veterinário são todos aqueles que são destinados aos 

animais, cruciais para a defesa da sua saúde e bem-estar e também para proteção da saúde 

pública[15, 16]. Na FN, os produtos mais solicitados eram os desparasitantes internos e externos e 

também produtos para contraceção. Nesta área, apresentei algumas dificuldades, no entanto 

sempre que necessitava de esclarecimento de dúvidas, abordava os colaboradores da FN. Para 

além disso, também foi possível verificar a dispensa de medicamentos de uso humano para serem 

administrados em animais prescritos por médicos veterinários. Neste âmbito, abordava os 

colaboradores da FN no sentido de adquirir mais conhecimento sobre esta utilização em animais e 

quais os cuidados a ter na sua administração. 

4.9 Dispositivos médicos  

Um dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, software, equipamento, material ou 

artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, com a finalidade de ser usado para fins 

terapêuticos ou de diagnóstico, cujo efeito necessário no organismo não consiga ser alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. É utilizado para diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento, atenuação de uma doença, compensação de uma lesão ou de uma deficiência, 

controlo de conceção ou estudo, substituição ou alteração anatómica ou fisiológica[17]. Na FN, 

existe em stock uma variada quantidade de dispositivos médicos como termómetros, testes de 

gravidez, meias de compressão/descanso e seringas.  

4.10 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Segundo o Decreto-Lei nº189/2008, de 24 de setembro, produto cosmético é definido como 

qualquer substância ou preparação com caraterísticas que permita o seu contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano ou com os dentes e as mucosas bucais com o objetivo de 
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promover a sua limpeza, modificar ou manter o aspeto, proteger, perfumar ou de corrigir os odores 

corporais[18]. Na área da dermocosmética, a FN dispõe das linhas cosméticas da Avene®, Klorane® 

e Uriage®. Na área da higiene oral, os produtos existentes são das marcas Elgydium® e Corega®, 

sendo estes muito solicitados principalmente para a limpeza de próteses dentária. A marca de 

produtos para bebés existentes na farmácia é Mustela®. No âmbito da sexualidade, a FN trabalha 

essencialmente com as marcas Control® e Lactacyd®. Em todas estas áreas, existem também em 

exposição vários produtos pertencentes à marca Holon®.  

 

5. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é uma das atividades principais e de maior relevância da farmácia 

comunitária. De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, é da 

responsabilidade do farmacêutico realizar a avaliação da medicação, transmitir toda a informação 

imprescindível ao uso racional do medicamento, identificar e resolver problemas relacionados com 

o medicamento (PRM) de forma a difundir o uso seguro deste[3].  

5.1 Prescrição médica 

As receitas médicas são classificadas em: 

- Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel: a prescrição é validada e registada 

no sistema central de prescrições, também conhecido por Base de Dados Nacional de Prescrição 

(BDNP) disponibilizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS), e é 

acessível e interpretável através de equipamento eletrónicos para onde são enviados o número da 

receita, o código de dispensa e o código de direito de opção. Cada linha de prescrição contém um 

medicamento com máximo de 2 embalagens no caso de tratamento de curta ou média duração ou 

de 6 embalagens na situação de tratamentos de longa duração.  

- Receita eletrónica materializada: no momento da prescrição, esta é validada e registada no 

sistema central de prescrições, sendo também impressa. Esta tem uma validade de 30 dias 

seguidos a partir da data da sua emissão ou validade até 6 meses quando é renovável. Quanto ao 

número de embalagens prescritas, esta pode conter até 4 medicamentos prescritos distintos, com 

um total de 4 embalagens por receita e, no máximo, 2 embalagens por medicamento.   

- Receita via manual: Em situações excecionais, como falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês, a prescrição pode ser manual. No local 

de prescrição, se aplicável, deve conter a respetiva vinheta do local de prescrição. Estas receitas 

têm validade de 30 dias seguidas após a sua emissão. Nestas, podem ser prescritos até 4 

medicamentos diferentes, no máximo de 4 embalagens por receita e 2 embalagens por 

medicamento. A assinatura do prescritor é obrigatória e manuscrita. Estas receitas não devem ser 

rasuradas, não podem conter caligrafia diferente e não podem ser prescritas com canetas diferentes 

ou a lápis. A presença de alguns destes motivos pode impedir a comparticipação dos medicamentos.  

A prescrição de medicamentos tem de ser efetuada obrigatoriamente por meios eletrónicos 

como determinado pela Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. A prescrição manual apenas pode ser 

utilizada em casos excecionais referidos anteriormente de acordo com o artigo 8.º da Portaria n.º 

224/2015, de 27 de julho.   



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  14  
    

Independentemente do modo de prescrição (manual ou materializada), segundo as Boas 

Práticas em Farmácia Comunitária, a receita para ser validada tem de conter determinadas 

informações: 

1. Número 

2. Local de prescrição  

3. Identificação do prescritor: nome clínico, especialidade (se aplicável), contacto telefónico, 

endereço de correio eletrónico (se aplicável), vinheta médica (se aplicável) e número de 

cédula profissional 

4. Identificação do utente: nome e número nacional do utente, número de beneficiário da 

entidade financeira responsável (subsistema de saúde, Instituto da Segurança Social, 

acordos internacionais, quando aplicável) e identificação do regime especial de 

comparticipação de medicamentos representados pela letra ”R” no caso de pensionistas 

abrangidos pelo regime especial de comparticipação e “O” aplicado a utentes com outro 

regime especial de comparticipação com indicação de diploma legal respetivo.  

5. Entidade financeira responsável (exemplo: Sistema Nacional de Saúde (SNS)) 

6. Identificação do medicamento:  

- Prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI), em que o medicamento é 

identificado pelo DCI ou nome da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da 

embalagem, posologia, números de embalagens e código nacional para prescrição eletrónica de 

medicamentos (CNPEM).  

- Prescrição por marca quando não existe medicamento genérico comparticipado ou só existe 

medicamento de marca; por razões de propriedade industrial, o medicamento apenas pode ser 

prescrito para indicações terapêuticas específicas ou no caso de existir uma justificação técnica por 

parte do prescritor quando à insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. Nestas 

condições, a prescrição deve conter o nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de 

AIM e, em substituição ao CNPEM, o código do medicamento com representação em dígitos e em 

código de barras. As justificações técnicas possíveis de ser apresentadas remetem para: 

- Margem ou índice terapêutico estreito (como por exemplo o fármaco levotiroxina sódica) 

com indicação na receita de “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º; 

- Reação adversa prévia, com menção na receita de “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º reação 

adversa prévia”; 

- Continuidade de tratamento superior a 28 dias, em que na prescrição consta “Exceção c) 

do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”.  

7. Posologia e duração do tratamento (indicação da dose de medicamento, intervalo de 

administração e duração do tratamento) 

8. Comparticipações especiais (em caso de menção a “O”, é necessário acrescentar, 

obrigatoriamente, junto ao nome do medicamento, a indicação do despacho que consagra 

o respetivo regime) 

9. Data de prescrição[3] 
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Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com os diferentes tipos de receita, sendo a 

mais frequente a receita eletrónica materializada. Este tipo de receita tem vantagens para o utente, 

uma vez que permite a prescrição de diferentes tipologias de medicamentos num único receituário, 

o utente pode optar por aviar todos os produtos ou apenas parte deles, podendo levantar os 

restantes em diferentes estabelecimentos[19]. A desvantagem deste tipo de receita deve-se ao facto 

de estar totalmente dependente do sistema informático e, deste modo uma falha técnica ou 

indisponibilidade dos serviços centrais dificulta a dispensa de medicamentos ao utente. Por outro 

lado, uma das dificuldades que encontrei, nomeadamente, nas receitas desmaterializadas foi o facto 

das pessoas chegarem à farmácia e não saberem quais os medicamentos que tinham sido 

prescritos, se a receita já tinha sido ou não totalmente dispensada. Deste modo, nestas situações, 

ocorria a impressão da lista de medicamentos por dispensar e disponibilizada ao utente. Em relação 

às receitas manuais, deparei-me com alguns erros de prescrição nomeadamente estas estarem 

rasuradas e ocorrer a prescrição de um número de embalagens superior ao permitido.  

5.2 Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

A dispensa de medicamentos que apresentam substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos é igual a dos restantes medicamentos, no entanto devido à sua 

associação a atos ilícitos e ao seu caráter abusivo, são altamente controlados[20]. Assim, 

independentemente do tipo de prescrição realizadas, durante a dispensa destes medicamentos, o 

sistema informático solicita o registo de determinadas informações como a identificação do doente 

ou do seu representante (nome, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade, carta 

de condução ou cartão de cidadão ou, no caso de se tratar de cidadãos estrangeiros, regista-se o 

número de passaporte), identificação da prescrição, identificação da farmácia (nome e número de 

conferência de faturas), medicamento dispensado (número de registo e quantidade dispensada) e 

data da dispensa. Na situação das prescrições serem manuais ou materializadas, o utente ou o seu 

representante devem assinar, de forma legível, no verso da receita. A cópia ou reprodução das 

prescrições manuais ou materializadas têm de ser arquivadas pela farmácia durante 3 anos. No 

momento da dispensa, os dados registados pela farmácia são comunicados à Base de Dados 

Nacional da Prescrição e controlados informaticamente.  

Mensalmente, até ao dia 8 de cada mês, a farmácia deve enviar para o INFARMED a 

digitalização das receitas manuais. Para além disso, até ao dia 31 de janeiro de cada ano, deve ser 

enviado um mapa de balanço anual referente às entrada e saída dos medicamentos cuja substância 

esta referida nas tabelas I, II e IV com a identificação do medicamento, incluindo o número de registo 

assim como ser mencionado as quantidades totais das substâncias ou preparações armazenadas 

e utilizadas durante o ano assim como qualquer diferença, para mais ou menos, relativamente aos 

correspondentes registos anteriores[21]. 

5.3 Sistema de preços de referência 

O sistema de preços de referência abrange os medicamentos comparticipados para os quais já 

existem medicamentos genéricos autorizados, comercializados e comparticipados. Este sistema 

estabelece o preço máximo a ser comparticipado pelo Estado Português, valor esse determinado 

segundo o preço de referência dos medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo 
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(GH)[22]. Segundo o Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, um GH é o conjunto de 

medicamento que apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, 

dosagem e via de administração com a mesma forma farmacêutica ou equivalente que incluem, pelo 

menos, um medicamento genérico existente no mercado[23]. Esse valor de referência corresponde 

à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado que integram o mesmo GH[22]. A 

farmácia deve ter disponíveis, pelo menos, três medicamentos pertencentes ao mesmo grupo de 

entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos[24]. A aprovação de preços de referência 

de cada grupo ocorre trimestralmente e mensalmente são publicados os preços de referência de 

novos GH criados devido à introdução no mercado de novos medicamentos genéricos[25].  

5.4 Sistema de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos é possibilitada através de um regime geral ou de um regime 

especial, que inclui situações específicas como determinadas patologias ou grupo de doentes. Por 

outro lado, existe também uma legislação específica para a comparticipação pelo SNS de outras 

tecnologias de saúde.  

No regime geral, a comparticipação no PVP por parte do Estado é fixada através de escalões: 

escalão A tem 90% de comparticipação, escalão B tem 69%, escalão C tem 37% e o escalão D tem 

15%, de acordo com a classificação farmacoterapêutica[24, 26].  

A comparticipação no regime especial de comparticipação é efetuado em função de beneficiários 

e de patologias ou grupos especiais de utentes. Em função dos beneficiários, a comparticipação dos 

medicamentos integrados no escalão A acresce 5% e no escalão B, C e D ocorre um acréscimo de 

15% para pensionista com rendimento total anual não superior a 14 vezes a retribuição mínima 

mensal. Para estes pensionistas, a comparticipação é ainda de 95% para conjunto de escalões no 

que diz respeito a medicamentos cujos preços de venda ao público é igual ou inferiores ao 5.º preço 

mais baixo do grupo homogéneo onde estão inseridos.  

Para além disto, o Estado comparticipa medicamentos utilizados no tratamento de determinadas 

patologias ou por grupo especiais de utentes cuja comparticipação é definida por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde. Algumas doenças abrangidas são lúpus, 

hemofilia e psoríase. Também é comparticipado pelo Estado as tiras-teste utilizadas para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria em 85% do PVP e as agulhas, seringas e lancetas 

destinadas a controlo da diabetes em 100% do valor ao abrigo da Portaria n.º 15/2018 de 11 de 

janeiro[24, 27]. Por sua vez, ao abrigo da Portaria n.º 246/2015 de 14 de agosto, as câmaras 

expansoras são comparticipadas em 80% do PVP[24, 28] enquanto a comparticipação do Estado 

corresponde a 100% do preço de venda nos dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados 

e/ou com incontinência/ retenção urinária de acordo com a Portaria n.º 92-F/2017de 3 de março e 

da Portaria n.º 92-E/2017de 3 de março, respetivamente[24, 29, 30]. Para além do SNS, existem 

variados subsistemas de saúde criados por entidades privadas. Os utentes abrangidos por esses 

subsistemas de saúde beneficiam da comparticipação por esta entidade assim como da 

comparticipação pelo SNS. São exemplos desses subsistemas os Serviços de Assistência Médico-

Sociais (SAMS), SAMS Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários), Medis®, 

Multicare® e Apdl - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA®.  
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5.5 Processamento de receituário e faturação 

Na dispensa de medicamentos prescritos através de receitas manuais, o sistema gera um 

documento de faturação que é impresso no verso da receita que tem de ser assinado pelo utente e 

assinado, carimbados e datado pelo farmacêutico que realizou o atendimento. No caso de receitas 

eletrónicas materializadas cuja comparticipação é realizada por entidades diferentes do SNS, é 

impresso um talão com as informações dos medicamentos dispensados que tem de ser assinado 

pelo utente. Posteriormente, as receitas são agrupadas em lotes, contendo, no máximo, 30 receitas 

cada lote e devidamente separadas pelo tipo de entidade responsável pela comparticipação. No 

final de cada mês, procede-se ao fecho da faturação mensal, momento em que se realiza o fecho 

dos lotes, realizando-se a impressão do verbete de identificação do lote, que discrimina o valor total 

das receitas, o valor da comparticipação e o valor pago pelo utente. Para além disto, ocorre a 

impressão do resumo de lotes e da fatura correspondente a cada entidade.  

Até ao dia 5 do mês seguinte, os documentos são levantados na farmácia pelos CTT e enviados, 

para o Centro de Conferência de Faturas da responsabilidade, atualmente, dos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) no caso de serem comparticipações do SNS. As receitas 

dos subsistemas de saúde são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF), via CTT, 

de modo a chegarem até ao dia 10 do mês seguinte. As faturas correspondentes às 

comparticipações realizadas pela Novartis e pela Abem não necessitam de ser enviadas. 

Atualmente, o envio da faturação para o SNS e privados ocorre através de uma fatura eletrónica.  

Após as operações de validação da faturação, é enviado para a farmácia um resumo da faturação 

contendo a informação mensal das faturas recebidas, o resultado da conferência e notas de crédito 

e notas de débito recebidas. O reembolso por parte do Estado ocorre no dia 20 do mês seguinte ao 

envio da fatura mensal, no entanto, este dinheiro é previamente adiantado pela ANF. No entanto, 

se são identificados erros, desconformidades nas receitas ou diferenças nos documentos 

conferidos, é enviado a farmácia uma relação-resumo contendo o valor das conformidades e a 

justificação das desconformidades. Nestes casos, a farmácia emite as respetivas notas de crédito 

ou de débito[31, 32].  

 

6. Formações 

Durante o estágio na FN, tive acesso a protocolos de aconselhamento, em suporte papel e 

digital, produzidos pelo Grupo de Farmácias Holon, que me permitiram enriquecer os meus 

conhecimentos sobre os produtos existentes na farmácia. Os assuntos estudados foram congestão 

nasal, próteses dentárias, secura vulvovaginal, doença venosa crónica, tosse, desnutrição do idoso, 

acne, alopécia, ansiedade e insónia, contraceção de emergência e olho seco. Por outro lado, no 

âmbito do projeto de “Insuficiência Cardíaca” desenvolvido pelo mesmo grupo em parceria com a 

Novartis, pude assistir a uma webinar sobre esta patologia e conhecer melhor o medicamento em 

estudo, Entresto®. Adicionalmente, assisti a uma palestra sobre “Farmacovigilância e Notificação 

Espontânea de Reações Adversa a Medicamentos”, que decorreu na Unidade de Farmacovigilância 

do Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no dia 22 de fevereiro de 2019 (anexo 

II).   
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Parte II - Apresentação dos temas desenvolvidos 

Projeto I: Acessórios de ostomia 

1. Contextualização 

A adaptação de um doente ostomizado à sua nova realidade pode ser bastante desafiante. A 

realização de uma ostomia pode desenvolver sentimentos desagradáveis e preocupações devido 

aos tabus sociais e também pode levantar questões e inquietações no que diz respeito à imagem 

corporal.  

O número de ostomizados tem aumentado exponencialmente e é comum o surgimento de 

complicações[33], principalmente numa fase inicial de adaptação devido à falta de conhecimento e 

habilidade. É importante que o doente esteja integrado em toda esta mudança e que seja instruído, 

juntamente com a família, no que diz respeito à função e uso dos diferentes produtos de ostomia. 

De igual modo, é fundamental que entendam os cuidados a ter nesta condição, sejam capazes de 

avaliar adequadamente o estoma e a pele peristomal e tenham conhecimento sobre possíveis 

complicações que possam surgir[34]. No sentido de ajudar a prevenir e a ultrapassar determinados 

problemas, foram desenvolvidos vários acessórios cuja utilização é uma questão pessoal[35].  

 

2. Introdução 

A estomaterapia é uma área diferenciada de cuidados de saúde que suporta os princípios de 

ajuda e transmissão de informação, ensino e aconselhamento a pessoas que se submetem a uma 

ostomia de forma a prosseguir a sua vida de forma natural. Uma ostomia corresponde à abertura ou 

passagem artificial, denominada estoma, realizada na parede abdominal, com o objetivo de suprimir 

a via natural de excreção em diferentes situações patológicas quer malignas quer benignas. Tem 

diferentes finalidades como a eliminação de efluentes produzidos pelo organismo como urina e 

fezes. Também podem ser realizadas ostomias respiratórias quando ocorre necessidade de vias 

respiratórias alternativas ou ostomias de alimentação quando é realizada uma 

gastrostomia/jejunostomia. São classificadas segundo a localização, o tempo de permanência 

(definitiva ou temporária) e a técnica cirúrgica[36, 37].  

 

3. Ostomia de eliminação urinária  

Nas ostomias de eliminação urinária (urostomia), a urina sai pelo estoma por gotejamento, não 

existindo controlo voluntário nessa expulsão[38]. São realizadas em situações de malformação, 

trauma, infeção e neoplasia e podem ser: 

- Cutâneas: apresentam nomes diferentes dependendo do local do sistema urinário onde 

têm origem: nefrostomia (ligação entre o rim e a pele), ureterostomia (ligação entre o ureter e a pele) 

e vesicostomia (ligação entre a bexiga e a pele); 

- Ureteroenterocutâneas: o intestino é utilizado para criar um novo reservatório urinário, 

sendo os ureteres incorporados nesse órgão, formando o conduto íleal.  
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Para além destes dois tipos, também pode ser realizada uma derivação urinária continente em 

que a eliminação da urina é realizada através da parede abdominal com recurso a uma sonda ou 

algália de drenagem[36,39].  

 

4. Ostomias de eliminação intestinal 

As ostomias de eliminação intestinal devem ser consideradas para desvio do trânsito intestinal 

em caso de obstrução, para diminuir a deiscência anastomótica, em caso de perfuração intestinal 

ou traumática ou com o objetivo de proteger no caso de existirem fístulas retovaginais ou lesões 

perineais extensas[40]. As maiores causas destas cirurgias são as doenças inflamatórias intestinais 

e o cancro do coloretal[33].  

Ileostomia 

Ileostomia corresponde a uma abertura cirúrgica criada no intestino delgado na zona do íleo, 

ocorrendo a supressão total do intestino grosso. É considerada uma ileostomia permanente quando 

é removido o cólon e o reto na sua totalidade, enquanto que, numa ileostomia temporária, o cólon 

pode ser removido na sua totalidade ou não mas uma parte ou todo o reto é mantido intacto[41]. As 

fezes produzidas são líquidas a pastosas, dependendo da dieta, de medicamentos e de outros 

fatores. Os gases e cheiros, que resultam do processo digestivo, são reduzidos. Devido à 

consistência das fezes e ao seu conteúdo (como enzimas digestivas), é necessário proteger a pele 

em redor do estoma para evitar irritações e realizar uma higiene cuidada[41, 42].  

Colostomia 

Colostomia é uma técnica cirúrgica na qual ocorre a formação de um estoma a nível do intestino 

grosso de forma a impedir a passagem das fezes por uma zona danificada do colón. É caraterizada 

como temporária quando existe algum problema a nível do cólon e, no sentido de curar a região 

danificada, procede-se ao desvio das fezes ou permanente quando existe lesão na porção final do 

colón ou reto e é necessário remover estes elementos na totalidade. As fezes produzidas são 

pastosas ou sólidas e ocorre a produção elevada de gases[43, 44].  

 

5. Adaptação à ostomia 

Uma ostomia pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa tendo consequências físicas, 

psicológicas e sociais. É necessário que todos os indivíduos que passem por esta cirurgia sejam 

preparados antes e depois da cirurgia de forma a adaptarem-se de forma mais tranquila à sua nova 

condição. Antes de se submeter a uma ostomia, é fundamental que o individuo receba educação e 

aconselhamento sobre como tratar o seu estoma assim como sejam discutidos assuntos 

psicossociais e nutricionais[45]. Estas ações pré-cirúrgicas parecem ser fundamentais para a 

diminuição das complicações e também para a diminuição da duração da permanência no 

hospital[46]. No pós-operatório de ostomia, o doente ostomizado deve iniciar o autocuidado e a 

higiene do seu estoma, aprender a evitar as complicações e a mudar o dispositivo. O dispositivo 

deve ser mudado quando está meio cheio ou quando houver problemas de vazamento ou irritação 

na pele.  
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Apesar de alguns cuidados a ter nesta fase inicial, após o período de recuperação, o doente 

ostomizado deve iniciar a sua vida de forma normal. Pode tomar banho com ou sem o dispositivo 

de ostomia uma vez que nem o sabão nem a água danificam os tecidos externos do estoma desde 

que sejam completamente secos posteriormente e, no caso de usarem o dispositivo, podem 

facilmente secá-lo e assim evitar danos na pele devido à presença de humidade. A prática de 

desporto é compatível com esta condição, não existindo problemas no caso dos desportos aquáticos 

uma vez que o dispositivo mantém-se aderente à pele mesmo na presença de água. Os únicos 

desportos que não são aconselhados são os que envolvem contacto com o corpo pois pode ocorrer 

ferimento do estoma[34].  

Relativamente à alimentação, o doente ostomizado deve retornar à sua dieta. A dieta deve ser 

equilibrada e as refeições devem ser realizadas em intervalos regulares, evitando-se saltar refeições 

uma vez que pode aumentar a ocorrência de fezes e gases. Os alimentos devem ser bem 

mastigados para evitar obstruções e deve ser ingerida uma grande quantidade de líquidos 

nomeadamente água. No entanto, é fundamental ter em atenção as situações de défice nutricional, 

nomeadamente, em ileostomia já que a absorção está alterada[41]. Adicionalmente, é importante o 

doente conhecer o efeito que alguns alimentos podem ter nos seus efluentes (anexo III) e deve ser 

adicionado um novo alimento de cada vez para conhecer o efeito que este tem no organismo[47]. 

Tal como a absorção dos nutrientes dos alimentos pode estar alterada em ileostomia, também 

acontece isso com os medicamentos. Para estes indivíduos, é necessário ter em conta o 

revestimento do medicamento e a forma farmacêutica. Apesar de ser grande a preocupação em 

situações de ileostomia, também existem medicamentos cujo efeito ou composição pode afetar a 

qualidade de vida de quem sofre uma colostomia ou urostomia (anexo IV)[41, 47]. 

 

6. Dispositivos de ostomia 

Um dos primeiros passos para o cuidado do estoma é escolher o sistema coletor mais adequado 

ao tipo de ostomia assim como às necessidades e estilo de vida do utente. Estes sistemas coletores 

devem prevenir vazamentos, controlar a fuga dos odores produzidos, proteger a pele, serem 

discreto, fáceis de aplicar e de remover[41, 43, 48]. Estes dispositivos podem ser (anexo V): 

- dispositivos médicos de ostomia de duas peças: formados por dois componentes, o 

saco e a placa protetora cutânea, que encaixam devido à presença de um aro ou anel plástico. 

 - dispositivos médicos de ostomia de peça única: formados por uma única peça em que 

o saco é auto-aderente constituído por uma placa protetora cutânea que possibilita a aderência à 

pele. 

A diferença entre os dois sistemas referidos está relacionado com a mudança do saco, no qual 

o sistema de peça única é removido no seu todo, enquanto que, no sistema de duas peças, o saco 

é removido mas a placa pode ser mantida durante mais alguns dias (2-3 dias). Por outro lado, já 

existe um outro dispositivo, o sistema com tecnologia de fixação adesiva, que contempla todas as 

vantagens dos outros dois sistemas e é também composto por dois componentes que encaixam um 

no outro mas sem necessidade de aro ou anel plástico. Tem como caraterísticas principais a 

simplicidade, segurança, proteção cutânea, comodidade e discrição[40, 49].  
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Como referido anteriormente, os dispositivos são formados por uma placa protetora e um saco. 

A placa é uma base adesiva constituída por material antialergénico, convexa ou plana, cuja fixação 

pode ser mecânica ou adesiva. É uma base flexível e que permite a segurança na movimentação 

corporal sem compromisso da fixação. Está disponível em três tamanhos para adultos e um 

tamanho pediátrico. Por outro lado, o saco é constituído por material tecido não tecido, resistente e 

confortável, com face anterior de carvão[40]. O tipo de saco a utilizar depende do tipo de ostomia 

realizada: 

- saco fechado é apropriado para colostomia devido às caraterística das fezes. Este saco 

é de utilização única, uma vez que não apresenta sistema de drenagem e, desta forma, quando 

estão cheios devem ser descartados. Contém um filtro, normalmente, de carvão ativado, para 

eliminação de gases e controlo de odor[43, 49, 50]. 

 - saco drenável/aberto é ideal para ileostomia e urostomia já que os conteúdos são líquidos 

e abundantes. Possui um sistema de drenagem que permite esvaziar o saco e voltar a utilizá-lo[49-

51].  

 

7.  Complicações 

Uma das principais preocupações num doente ostomizado é promover e manter a qualidade de 

vida deste, sendo que é essencial a prevenção e tratamento das possíveis complicações a longo 

prazo. Durante o processo pós-operatório, é comum surgiram algumas complicações que podem 

levar à necessidade de nova cirurgia mas também trazer dificuldades para o doente quer a nível 

psicológico quer social[33].  

As complicações que podem surgir de forma mais precoce, isto é, nos primeiros 30 dias incluem 

o sangramento, formação de hematomas, edema, irritação cutânea com evolução para infeção 

devido ao contacto da pele com as fezes e isquemia ou necrose do tecido devido ao 

comprometimento vascular. Após os 30 dias, as complicações mais frequentes passam por 

prolapso, retração, estenose e desenvolvimento de hérnia parastomal. Estas últimas podem estar 

relacionadas com o paciente ou a técnica cirúrgica. A obesidade ou pressão intra-abdominal elevada 

são fatores relacionados com o paciente que aumentam o risco de prolapso e formação de hérnia. 

Por outro lado, uma abertura excessiva ou uma localização inadequada do estoma são fatores 

predisponentes para as complicações das cirurgias de ostomia. 

Desta forma, é necessário educar o doente, cuidador e família para vigiar o tamanho e também 

o surgimento de alterações cutâneas em redor do estoma como vermelhidão, irritação e 

queimadura[34, 52]. Para além disso é possível ocorrer desidratação com desequilíbrio eletrolítico, 

especialmente em casos de ileostomia, uma vez que ocorre expulsão de fezes aquosas que leva a 

uma elevada perda de água. Por outro lado, podem surgir dificuldades na adaptação à utilização 

dos dispositivos e, por isso, os vazamentos são recorrentes[34, 45]. 
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8. Acessórios de ostomia 

Para melhor comodidade do doente ostomizado e de modo a combater as dificuldades na 

utilização dos dispositivos coletores, estes podem ser associados a acessórios. Estes acessórios 

são estéreis ou não estéreis de utilização única ou reutilizável[40] e devem ser utilizados quando: 

- o estoma está ao nível da pele ou retraído (abaixo do nível da pele); 

- a pele em volta do estoma não é plana; 

- a pele em volta do estoma está irritada ou vermelha; 

- ocorre baixa aderência da placa; 

- ocorrem vazamentos regularmente[35]. 

Assim, estão disponíveis vários acessórios de ostomia com diferentes funcionalidades: suporte, 

proteção, remoção, cicatrização, nivelamento, espessamento, prevenção de odores, lubrificação, 

oclusão e irrigação intestinal[40]. 

Acessório de suporte 

Para um maior conforto, é importante que a placa se mantenha aderente à pele, de forma a 

permitir uma maior segurança e um maior tempo de utilização, impedindo, assim, os possíveis 

vazamentos. Para isso, existem alguns acessórios que podem ajudar a manter a placa firme[35]:  

- Cinto ajustável: cinto elástico ajustável de contensão abdominal que funciona como suporte 

adicional da placa e a fixação do saco. Podem existir vantagens na sua utilização quando existem 

irregularidades no abdómen, vazamentos frequentes ou pelo facto do estoma não estar saliente da 

pele[35, 40]. É lavável e composto por materiais antialérgicos. Pode ser utilizado em ostomia 

intestinal e urinária[36, 40]. 

- Faixa/Cinta de contenção abdominal: é uma cinta elástica utilizada para uma maior contenção 

abdominal que confere um suporte extra à placa protetora. É recomendada sobretudo para ostomia 

intestinal. É um acessório que não é comparticipado pelo Estado[40].  

- Tiras de fixação: estas tiras ajudam na fixação da placa protetora, promovendo o aumento da 

área de adesividade das placas. São de material elástico, hidrocolóide ou silicone com caraterísticas 

antialergénicas. Devido à sua elasticidade, a tira move-se com o corpo, permitindo que o dispositivo 

se mantenha fixo mesmo com movimentos corporais[35, 40].   

Acessórios de proteção 

Estes acessórios têm a capacidade de criar uma película protetora transparente sobre a pele, 

protegendo-a de agressões. Existem em formato de spray e toalhetes. Têm como caraterísticas 

principais o facto de não serem irritante e diminuírem os problemas dermatológicos associados aos 

resíduos corporais e aos adesivos. Secam de forma muito rápida, permitindo uma aplicação 

imediata de nova placa[40, 53, 54].  

Acessórios de cicatrização 

O pó cicatrizante é utilizado para absorver a humidade cutânea e, assim, permitir que o 

dispositivo adira adequadamente e possa ser usado durante mais tempo. É específico para ser 

aplicado em áreas de lesão ou irritadas da pele peristomal[40, 53]. 
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Acessórios de nivelamento 

Os acessórios de nivelamento têm como finalidade nivelar cicatrizes, dobras e rugas cutâneas 

de forma a evitar vazamentos. Estes podem estar em diferentes formatos como pasta em anel 

moldável, em bisnaga ou em tiras e não contém álcool na sua constituição. 

- Pasta em anel moldável: é uma boa opção para criar uma superfície uniforme em volta do 

estoma e para preencher áreas irregulares existentes na pele. Cria uma superfície entre o estoma 

e o dispositivo, impedindo que a pele contacte com os efluentes. É uma boa escolha para utilizar 

em ileostomia e urostomia, uma vez que suporta bem o contacto com efluentes líquidos.  

- Pasta em tiras: é um produto mais coeso que o anterior, promovendo uma maior proteção contra 

a fuga de efuentes. Preenche as pregas mais profundas da pele, criando uma superfície uniforme. 

Tem ainda caraterísticas protetoras uma vez que absorve a humidade e melhora a área da pele 

periestomal[53]. 

- Pasta em bisnaga: é mais utilizado em torno do estoma para vedar melhor e assim diminuir a 

probabilidade de vazamento. Não deve ser utilizado em urostomia pois a adesividade desta pasta 

diminui em contacto com a urina[35, 40].  

Acessórios de remoção 

A função dos acessórios de remoção é ajudar a remover os adesivos na sua totalidade sem dor 

e evitar as agressões e danos cutâneos como vermelhidão e irritação. Estes produtos existem em 

spray ou em toalhetes de aplicação direta na pele. Não provocam qualquer ardor e secam muito 

rapidamente, o que possibilita a aplicação de uma nova placa no imediato[35, 40, 53].  

Acessórios de espessamento 

O gel solidificador de fezes é um espessante de contacto que solidifica as fezes líquidas, o que 

previne as fugas. Reduz o “efeito balão” do saco, o que ajuda na descrição da sua presença. Deve 

ser utilizado principalmente em ileostomia devido à presença de fezes líquidas[40, 54].  

Acessórios de prevenção de odores  

O desodorizante serve como inibidor de odores de urina e fezes. Este é colocado no saco 

quando este é mudado ou esvaziado[35, 40]. 

Acessórios de lubrificação 

O lubrificante é utilizado para promover o deslizamento dos efluentes para o fundo do saco e, 

assim, ajudar no esvaziamento e higienização do mesmo[35].  

Acessório de oclusão 

O dispositivo de oclusão é utilizado como obturador opaco em casos de colostomia[40].  

Acessório de irrigação intestinal 

A irrigação intestinal é considerado um método seguro e eficaz para regular os movimentos 

intestinais em situação de colostomia descendente e sigmoide. Permite reduzir a frequência de 

evacuação intestinal e, se for realizado todos os dias, garante um controlo total sobre a defecação. 

Na maioria das vezes, os indivíduos podem utilizar bolsas mais discretas e pequenas. Os kits de 

irrigação são constituídos por um irrigador com controlo de fluxo, cone maleável, mangas de despejo 

e cinto de contensão. O ostomizado deve ser instruído para a sua utilização correta[40, 55, 56]. 
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9. Enquadramento regulamentar 

O regime de comparticipação dos dispositivos médicos utilizados pelos doentes ostomizados 

está regido na Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro, com alterações apresentadas na Portaria 

n.º 92-F/2017, de 3 de março. De forma a garantir o acesso aos doentes ostomizados dos materiais, 

produtos e acessórios de ostomia, a comparticipação por parte do Estado é de 100% do PVP fixado. 

Este regime de comparticipação está subjacente a um regime especial de preços máximos, que 

engloba as margens de comercialização e o IVA à taxa legal em vigor. Para dispensa destes 

produtos, é necessário a prescrição por via eletrónica, contendo, de forma obrigatória, a marca e o 

modelo do dispositivo médico com exceções a alguns grupos de dispositivos. Também é obrigação 

legal que as embalagens destes dispositivos apresentem o PVP e o código de identificação atribuído 

ao dispositivo médico quando foi incluído no regime de comparticipação[30, 57].   

 

10. Objetivos e intervenção 

Desde o primeiro dia de estágio que me apercebi da existência de várias pessoas ostomizadas 

que frequentavam a farmácia. Em conversa com os colaboradores da FN, fui-me apercebendo da 

importância do farmacêutico nesta área e, sobretudo, na necessidade de promover um maior 

conforto a estas pessoas. Durante alguns atendimentos observacionais, fui-me deparando também 

com a dificuldade que algumas pessoas demonstravam no que diz respeito ao conforto e alguns 

problemas que apresentavam na manutenção do dispositivo. Quando isto acontecia, a farmacêutica 

aconselhava alguns produtos e dava algumas amostras para as pessoas puderem utilizar para ver 

como se sentiam. Atendendo à falta de informação sobre os vários acessórios de ostomia, propus 

a realização de um folheto informativo (anexo VI) com a explicação dos vários acessórios 

existentes, no sentido de informar os utentes ostomizados da sua existência e assim poder melhorar 

a sua condição de vida. Este folheto era entregue a todos os utentes ostomizados (15 a 20 utentes) 

que iam comprar os sacos e placas de ostomia.  

 

11. Conclusão  

 Com este trabalho espero ter conseguido elucidar os utentes ostomizados da FN sobre os 

vários acessórios que estão disponíveis no mercado e que podem ajudá-los em caso de 

complicações existentes. Quando entregava o folheto informativo a estes utentes, explicando-lhes, 

de forma resumida, o conteúdo do folheto, verifiquei uma boa recetividade por parte destes na sua 

leitura. Para além disso, mostravam-se agradecidos por terem mais informação sobre os vários 

acessórios, sendo que me transmitiam, em alguns casos, não terem conhecimento da sua existência 

ou, por outro lado, a falta de informação sobre a funcionalidade destes. Penso também que a 

realização desta atividade foi bastante útil para mim, uma vez que o meu conhecimento nesta área 

era praticamente nulo e, desta forma, aumentei o meu saber sobre todo o processo envolvente e 

também foi importante para o conhecimento dos colaboradores da FN. Em suma, é importante o 

farmacêutico estar informado sobre esta temática e estar preparado para qualquer problema 

apresentado pelo doente ostomizado.  
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Projeto II: Adesão à terapêutica 

1. Contextualização 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adesão à terapêutica tem um papel fulcral no 

tratamento de patologias e refere que esta tem um impacto mais direto nos resultados obtidos do 

que o próprio tratamento prescrito. Sabe-se que esta é um fator importante no controlo das doenças, 

com maior relevância nas doenças crónicas e que o seu incumprimento está relacionado com 

maiores taxas de hospitalização, aumento da morbilidade e mortalidade e, adicionalmente, a 

elevados custos na saúde[58, 59].  

Estudos demonstram que 50% a 60% das pessoas não adere aos seus regimes terapêuticos e 

estimam que a adesão às terapêuticas crónicas nos países desenvolvidos seja apenas de 50%, 

sendo este valor muito menor em países em desenvolvimento. Mostram ainda que uma em cada 

cinco novas prescrições não são cumpridas e que cerca de 50% são administradas incorretamente 

em termos de tempo, dosagem, frequência e duração do tratamento[59, 60]. A adesão à terapêutica 

engloba também alterações no estilo de vida, cuja percentagem de adesão é mais baixa que a da 

adesão farmacológica (30%)[60]. Estes números mostram que o incumprimento da terapêutica é um 

problema a nível global, sucedendo-se de forma frequente, generalizada e independente da área 

terapêutica[58]. Desta forma, melhorar a adesão medicamentosa deve ser uma prioridade de saúde 

pública, podendo comitantemente reduzir os encargos económicos relacionados com a saúde[59, 

61]. 

 

2. Adesão à terapêutica 

O conceito de adesão à terapêutica tem sofrido alterações ao longo do tempo. O termo adesão, 

nomeadamente, relacionado com a terapêutica farmacológica refere-se à administração dos 

medicamentos prescritos cujo número de tomas, doses, horário e tempo de tratamento são 

cumpridos. Quando abordado de uma forma mais geral, esta denominação inclui também o 

seguimento de uma dieta e a mudança no estilo de vida de acordo com as recomendações dos 

profissionais de saúde. Contudo, este termo é muitas vezes confundido com o termo cumprimento 

(compliance), cujas conotações são um pouco diferentes. O termo adesão envolve a cooperação 

entre o prescritor e o utente desde o início do processo de tratamento, sendo uma escolha do utente 

em seguir as recomendações dadas e, por isso, este tem um papel ativo na terapia, ao contrário do 

cumprimento, termo que pode ser entendido como uma obediência cega à prescrição realizada, 

tendo o utente um papel passivo no seu tratamento. De forma adicional, o termo de manutenção, 

remete para a continuação do comportamento adquirido pelo utente durante a fase de tratamento, 

tornando-se esta atitude um hábito de vida[58, 60, 62].  

A não-adesão à terapêutica é um problema que ocorre a todos os níveis da população, 

principalmente em pessoas idosas devido às múltiplas doenças crónicas que padecem e à 

polimedicação que é mais elevada nesta altura da vida[61]. Esta falta de adesão pode ocorrer de 

diferentes formas. A primeira relaciona-se com o facto do tratamento não ser iniciado, apesar de 

ocorrer uma prescrição médica. A segunda refere-se à ausência de persistência, ou seja, os utentes 

decidem parar a medicação iniciada sem se aconselharem, previamente, com um profissional de 
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saúde. Esta pode ser não intencional quando surge de limitações nos recursos (custos com a 

medicação e problemas no acesso às prescrições) ou limitações pessoais (por exemplo, 

desconhecimento sobre o uso de inaladores e esquecimentos) ou intencional quando relacionada 

com crenças e atitudes que afetam a motivação dos pacientes. A terceira e última relaciona-se com 

o facto da prescrição não ser realizada de forma correta, isto é, os medicamentos são tomados em 

horários incorretos ou em doses e quantidade incorretas[63]. 

 

3. Fatores associados  

Várias são as barreiras existentes que dificultam o uso dos medicamentos de forma efetiva. 

Nestas estão incluídas a reduzida comunicação entre paciente e médico, falta de conhecimento 

sobre o medicamento e o seu uso, o utente não se sentir convencido com a necessidade do 

tratamento, receio dos efeitos adversos produzidos pelo medicamento e regimes terapêuticos 

complexos e longos. No sentido de facilitar e compreender a falta de adesão às terapêuticas, em 

2003, a Organização Mundial de Saúde dividiu os fatores que funcionam como barreiras à adesão 

em cinco dimensões[60, 62, 63]: 

- Fatores socioeconómicos: idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, condições 

habitacionais; custo dos medicamentos, distância ao local de tratamento e crenças culturais. De 

forma geral, condições de vida de grande instabilidade e disfuncionalidade familiar estão 

relacionadas com a não-adesão à terapêutica;  

- Fatores que envolvem o sistema de saúde e os profissionais de saúde: destaca-se a relação 

entre médico e paciente e a possível barreira de comunicação entre estes, a acessibilidade aos 

medicamentos e taxas de comparticipação destes, grau de desenvolvimento dos sistemas de saúde 

e a duração das consultas;  

- Fatores relacionados com o tratamento: compreensão da necessidade do tratamento, 

complexidade e duração do tratamento, alterações frequentes na terapêutica, inexistência de 

melhorias imediatas dos sintomas ou efeitos secundários dos medicamentos[59, 62];   

- Fatores relacionados com a doença: gravidade dos sintomas, grau de deficiência física, 

psicológica, profissional e social causada pela patologia; progressão da doença, impacto do 

tratamento assim como as comorbilidades associadas[62]; 

- Fatores relacionados com o paciente: podem ser classificados em não intencionais ou 

intencionais. Os fatores não intencionais são aqueles em que o utente está disposto a aderir à 

terapêutica, no entanto não o consegue cumprir devido ao facto de se esquecer de tomar os 

medicamentos, não os comprar antes de estes terminarem ou por incapacidade, ou seja, não 

compreender qual o horário da toma ou não saber usar de forma adequada os dispositivos médicos. 

Por outro lado, os fatores intencionais estão relacionados com uma decisão do próprio utente em 

não seguir a terapêutica prescrita como, por exemplo, não tomar os medicamentos ou tomar de 

forma incorreta. Esta decisão ativa do paciente está associada, frequentemente, com crenças, 

efeitos colaterais dos medicamentos ou, eventualmente, despoletados pelo custo da medicação. 

Outras barreiras abrangem a falta de conhecimento e envolvimento no tratamento, cognição 
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alterada devido ao envelhecimento ou à doença, abuso de substâncias, entre outras condições[59, 

60, 62].  

 

4. Consequências  

O elevado grau de incumprimento da terapêutica pode ser prejudicial não só para o utente 

devido à evolução clínica negativa da doença e à qualidade de vida alterada como também tem 

consequências avassaladoras em termos económicos e sociais[64]. As principais consequências 

são o desperdício de medicamentos, progressão da doença que pode comprometer as habilidades 

funcionais do doente e, naturalmente, diminuir a sua qualidade de vida, a prescrição inadequada de 

novos medicamentos o que leva a possível aumento do risco de reações adversas e interações 

entre fármacos, o aumento do uso dos recurso médicos com visitas hospitalares mais regulares e 

possíveis internamentos[63, 65].  

 

5. Métodos que aumentam a adesão à terapêutica 

A comunicação e sintonia entre utentes e prestadores de cuidados de saúde parece ser um dos 

pilares para a promoção da adesão à terapêutica, em que estes últimos têm capacidade de 

determinar quais as melhores estratégias a implementar para cada indivíduo. Algumas dessas 

estratégias já conhecidas são: 

- a nível da prescrição, é importante envolver o utente na determinação da terapêutica e usar 

um regime terapêutico mais simplificado numa fase inicial do tratamento; 

- transmitir as informações mais importantes sobre os medicamentos no momento da dispensa 

como “para que serve”, “porque tem de tomar”, “quando” e “como o deve fazer”, não esquecendo 

de referir os efeitos adversos mais comuns e, eventualmente, fornecer alguns auxiliares como 

calendários, cartões de medicamentos ou tabelas de medicamentos para melhorar a adesão à 

terapêutica;  

- disponibilizar caixas específicas de organização de medicamentos que permitem dispor a 

medicação por hora e data; 

- realizar um acompanhamento do utente para monitorizar a adesão à terapêutica; 

- determinar quais as maiores dificuldades e barreiras à adesão por parte de cada individuo de 

maneira a atuar de forma direcionada[63]. 

 

6. Métodos de avaliação 

Para melhorar a adesão à terapêutica é fundamental, em primeiro lugar, compreender a sua 

magnitude. Existem várias ferramentas utilizadas por pesquisadores e profissionais de saúde para 

entender as circunstâncias deste incumprimento, sendo que a escolha deve ser baseada no cenário 

clínico em questão, nos recursos e metas de estudo e na população em estudo. Contudo, 

atualmente, todos os métodos existentes apresentam desvantagens. Nenhum método disponível 

pode ser considerado como método padrão nem deve existir associação de métodos[66].  

Os métodos existentes e disponíveis para avaliar a adesão à terapêutica são divididos em dois 

grupos: 
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- métodos diretos que incluem medição dos níveis sanguíneos ou urinários de um fármaco ou 

do seu metabolito ou deteção de um marcador biológico introduzido na formulação do fármaco. 

Estes métodos são mais precisos mas requerem elevados custos;  

- métodos indiretos que envolvem a utilização de marcadores fisiológicos e a avaliação da 

resposta clínica do utente, questionários aos utentes e autorretratos, verificação das prescrições 

médicas aviadas na farmácia (medida com grande precisão), uso de monitores de medicação 

eletrónica que permitem registar a data e hora da abertura do frascos de medicamento e a contagem 

de comprimidos que corresponde à contagem efetiva dos medicamentos existentes nos frascos. No 

entanto como referido anteriormente, todos apresentam desvantagens. Na utilização de monitores 

eletrónicos, a desvantagem está relacionada com o facto do frasco puder ser aberto e a medicação 

não ser administrada. No caso da contagem dos medicamentos, método muito utilizado, o utente 

pode remover os medicamentos dos frascos para parecer que está a seguir o regime terapêutico ou 

trocar medicamentos entre frascos.  

Atualmente, os métodos indiretos são os mais utilizados devido ao seu baixo custo. Os métodos 

mais usados são a realização de questionários e autorretratos que, no entanto, não são muito 

fiáveis, pois, normalmente, os utentes não referem a falta de adesão à terapêutica aos profissionais 

de saúde de forma a evitar a desaprovação por parte destes[63, 66].   

 

7. Objetivo e intervenção 

No decorrer do estágio, durante as medições dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos e os 

atendimentos observacionais, verifiquei que alguns utentes tinham dificuldades em cumprir a 

terapêutica tal como foi prescrita devido a esquecimentos, por considerarem que o medicamento 

não era importante ou pelo facto de alguns medicamentos provocarem alterações no controlo de 

determinadas doenças. Neste sentido, propus aos colaboradores da farmácia a realização de um 

questionário, de caráter anónimo, no sentido de avaliar a adesão à terapêutica dos utentes assim 

como compreender quais os principais motivos que os levavam ao seu incumprimento.  

Durante o mês de janeiro, concretamente entre o dia 11 e 29, após o atendimento, fui abordando 

alguns utentes para o preenchimento do questionário (anexo VII). Ao utente era dada a hipótese 

de preencher o questionário sozinho ou com a minha ajuda, sendo que maioria escolheu a segunda 

opção. A abordagem ocorreu durante as medições de PA e de parâmetros bioquímicos e em 

momentos de menor movimento da farmácia. Em caso de disponibilidade deste, o doente era 

encaminhado para o gabinete de atendimento personalizado para maior privacidade.  

 

8. Metodologia do estudo realizado 

Para caraterizar a população em estudo, recolheu-se alguns dados sociodemográficos de cada 

inquirido como género, idade, nível de escolaridade e informações acerca da quantidade de 

medicamentos que toma diariamente. Quatro das perguntas do questionário foram adaptadas e 

desenvolvidas com base no Medication Adherence Questionnaire (MAQ)[67]: duas perguntas 

seguem uma escala de Likert de 5 pontos que permite ao utente indicar o nível de concordância 

com a afirmação (Sempre/Quase sempre/Por vezes/Raramente/Nunca) e duas de resposta 
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dicotómica (Sim/Não). No sentido de determinar os níveis de adesão à terapêutica, foi adotada a 

escala Morisky Medication Adherence Scale – 8 Item (MMAS-8). A cada resposta das quatro 

perguntas referidas anteriormente foi aplicada uma pontuação de forma a que a soma desses 

valores permita determinar o grau de adesão terapêutica da população em estudo, sendo o máximo 

de 12 pontos e o mínimo de 2 pontos. Valores mais elevados de pontuação significam maior adesão 

à terapêutica. A pontuação atribuída a cada resposta é substancialmente diferente da escala 

original, devido à utilização apenas de 4 perguntas. Em relação à pergunta 5 e 6 do questionário, 

atribui-se 1 ponto à resposta “Sempre”, 2 pontos à resposta “Quase sempre”, 3 pontos à resposta 

“Por vezes”, 4 pontos à resposta “Raramente” e 5 pontos à resposta “Nunca”. Nas respostas 

dicotómicas, pergunta 7 e 8 do questionário, aplica-se 1 ponto à resposta “Não” e 0 pontos à 

resposta “Sim”. Após a soma da pontuação, considera-se o utente como aderente à terapêutica 

quando a pontuação é igual ou superior a 9 pontos e não aderente à terapêutica com pontuação 

inferior a 9 pontos[67, 68]. No final, é apresentada uma pergunta com várias opções de forma a 

conhecer os principais motivos que podem ter implicância com a adesão à terapêutica. A amostra 

total obtida foi de 37 utentes. 

 

9. Resultados e discussão 

Dos utentes que responderam ao questionário, 59% pertence ao sexo feminino e 41% pertence 

ao sexo masculino. Em relação à idade, 8% dos utentes tinha idade compreendida entre os 30-50 

anos e 30% entre os 50-70 anos. No entanto, a maioria dos utentes (62%) tinha idade superior a 70 

anos, podendo a população em estudo ser classificada como população envelhecida. A nível das 

habilitações literárias, 81% apresenta um nível de escolaridade baixo (no máximo, ensino básico), 

sendo que, na maioria destes casos, os utentes relataram não terem ultrapassado o quarto ano de 

escolaridade. Apenas 8% tinha frequentado a escola até ao ensino secundário e 11% tinha 

alcançado o ensino superior (anexo VIII Tabela 1).  

Em seguida, era perguntado o número de medicamentos que o utente tomava diariamente. 

Neste caso, 27 utentes (73%) abordados afirmou tomar mais de 5 medicamentos por dia. Desta 

forma, pode-se afirmar que a população em estudo é polimedicada (anexo VIII G1). 

Em relação à pergunta 5, “Com que frequência se esquece de tomar os seus medicamentos?”, 

30% dos inquiridos responderam “Nunca”, 43% responderam “Raramente”, 19% responderam “Por 

vezes” e apenas 8% afirmou esquecer-se “quase sempre” de tomar a medicação (anexo VIII G2). 

No que diz respeito à pergunta 6, “Costuma descuidar-se com as horas da toma dos 

medicamentos?”, a maioria dos utentes (35%) selecionou a resposta “Raramente”, seguida da 

resposta “Por vezes” selecionada por 32% dos inquiridos (anexo VIII G3).  

No que diz respeito à pergunta 7, “Alguma vez deixou de tomar os seus medicamentos por 

iniciativa própria?”, verificou-se que 68% dos inquiridos já deixou de tomar um medicamento por 

iniciativa própria (anexo VIII G4). Adicionalmente, através da pergunta 8, “Alguma vez interrompeu 

o seu tratamento por ter deixado os medicamentos acabar?”, verificou-se que 76% dos utentes 

avaliados deixa acabar os medicamentos, interrompendo a terapêutica (anexo VIII G5).  
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Após avaliação das respostas dadas nas perguntas 6 a 8, estas foram convertidas em 

pontuação como referido anteriormente. No total dos 37 utentes inquiridos, 23 apresentam 

pontuações iguais ou superiores a 9, em que a pontuação 9 foi a mais frequente (anexo VIII G6). 

Estes resultados sugerem que os níveis de adesão à terapêutica são elevados nesta população. 

Realizando o estudo dividindo a população em polimedicada (igual ou mais de 5 medicamentos 

diários) e não polimedicada (menos 5 medicamentos diários), verificou-se que: 

- dos 27 utentes polimedicados, 17 obteve uma pontuação igual ou superior a 9, sendo 9 a 

pontuação mais repetida ; 

- dos 10 utentes não polimedicados, 6 obteve uma pontuação igual ou superior a 9, sucedendo-

se o 11  como a pontuação obtida mais frequente. 

Neste sentido, verifica-se que, independentemente do número de medicamentos que tomam 

diariamente, os níveis de cumprimento terapêutico são elevados.  

Quando os inquiridos foram questionados sobre “Quais pensa que podem ser os principais 

motivos que podem dificultar o cumprimento da sua terapêutica?”, a maioria dos utentes (65%) 

respondeu “esquecimento” como o principal motivo, seguindo em, segundo lugar, o facto de 

tomarem um elevado número de medicamentos (30%). Em adição, 22% dos inquiridos divide-se 

entre o custo da medicação e dúvidas sobre a efetividade do medicamento, 19% afirma que a falta 

de apoio é um dos fatores para não aderir à terapêutica, 16% assegura que o aparecimento de 

reações adversas condiciona o cumprimento da terapêutica e 14% refere que já deixou de tomar os 

medicamentos para perceber como se iria sentir. Os motivos menos selecionados foram as 

caraterísticas do medicamento e o receio das interações entre os medicamentos, com igual 

percentagem de seleção (5%). Na sequência da seleção da resposta “Outros”, os utentes afirmavam 

que já tinham deixado de tomar medicamentos por não saberem para que efeito terapêutico eram 

utilizados e, por isso, achavam desnecessário tomar ou que tinham alguém a seu cuidado e, desta 

forma, descuidavam-se com a sua própria saúde (anexo VIII G7).  

 

10. Conclusão 

Através da análise dos resultados obtidos, apesar do tamanho da amostra ser reduzido, é 

possível verificar que, em geral, a população em estudo tem consciência da importância do 

cumprimento da terapêutica na sua saúde e, por isso, a maior parte das vezes tende a seguir o seu 

esquema terapêutico. No entanto, verifiquei que existe uma parte da população que tem dificuldades 

em seguir com rigor a sua terapêutica pelo que, nestes casos, tentei explicar a importância de 

cumprir o regime terapêutico para controlo das doenças e dos principais riscos que podem existir 

se estas não estiverem devidamente controladas. Para além disso, salientei a importância de não 

alterarem a toma de qualquer medicamento sem comunicar primeiramente ao médico. Apresentei 

alguns conselhos aos utentes que se esqueciam frequentemente de tomar a medicação como 

organizar os medicamentos de acordo com a altura do dia em que os tomam, fazer uma lista dos 

medicamentos que tomam, dispondo-os de acordo com a altura do dia em que os devem tomar, 

coloca-los em lugares oportunos de forma a ser mais fácil lembrarem-se que os têm de tomar, 

tentarem criar uma rotina no sentido de tomar os medicamentos sempre à mesma hora, entre outros. 
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Durante a conversa com alguns utentes, mostrei a disponibilidade da farmácia na realização de 

consultas farmacêuticas assim como na preparação individualizada da medicação.  

Para além de me ter permitido investigar sobre um tema pelo qual tinha bastante interesse, o 

estudo realizado foi bastante útil e importante para entender qual seria o grau de adesão à 

terapêutica e quais as principais dificuldades neste âmbito por parte da população. Durante o 

preenchimento do questionário realizado presencialmente, pude reforçar a importância desta 

temática, responder a algumas dúvidas existentes assim como fornecer alguns conselhos sobre o 

controlo dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 

 

Projeto III: Hipertensão arterial 

1. Contextualização 

A hipertensão arterial (HTA) é um dos maiores problemas de saúde pública a nível mundial. É 

um dos principais fatores de desenvolvimento de doenças cardiovasculares contribuindo para um 

elevado número de mortes por doença cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC). A prevalência 

mundial de HTA nos adultos em 2015 foi de 30 a 45%, com uma prevalência padronizada de 24% 

no sexo masculino e 20% no sexo feminino. Devido à adoção de estilos de vida pouco saudáveis, 

aumento de peso e sedentarismo, a prevalência desta doença aumenta, progressivamente, com a 

idade sendo que, no mesmo ano, a prevalência foi de 60% para indivíduos com mais de 60 anos. 

Estima-se que, em 2025, o número de hipertensos no mundo aumente em 15 a 20% em comparação 

a 2015[69, 70]. 

Em Portugal, a HTA é o principal fator de risco ligado ao surgimento de problemas 

cardiovasculares na população, sendo que, segundo o estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 

2013” elaborado pela Direção Geral de Saúde, a prevalência rondava os 36%, com prevalência 

padronizada de 39,6% nos homens e 32,7% nas mulheres[69, 71]. Num outro estudo realizado em 

2015, verificou-se uma redução da prevalência de HTA na população assim como um aumento do 

controlo de PA. Esta evolução positiva está de acordo com a redução da mortalidade por doenças 

cardiovasculares que foi observada no país[72].   

 

2. Diagnóstico e classificação da hipertensão arterial 

O diagnóstico de HTA é realizado quando ocorre uma elevação persistente da pressão arterial 

sistólica (PAS) em valores iguais ou superiores a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica 

(PAD) em valores iguais ou superiores a 90 mmHg em, pelo menos, duas consultas diferentes, com 

o intervalo entre elas de uma semana. Em cada consulta, é recomendado que ocorram duas 

medições com intervalo entre elas, de pelo menos, dois minutos, devendo ser registado o valor mais 

baixo da PAS e PAD obtidos. Caso exista uma discrepância entre as duas medições, é necessário 

proceder a uma terceira. De acordo com a Direção Geral de Saúde, esta definição é válida para 

pessoas de idade igual ou superior a 18 anos, que não realizem tratamento farmacológico 

antihipertensor e que não contenham qualquer patologia aguda comitantemente ou se encontrem 

grávidas[73].  
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A HTA pode ser classificada em graus distintos dependendo dos valores de PA obtidos (anexo 

IX), considerando-se o grau do valor mais elevado, quando a PAS e PAD apresentam valores em 

diferentes graus. É possível ainda classificar esta doença como HTA da bata branca, também 

conhecida por hipertensão clínica isolada, quando o indivíduo apresenta PA elevada no consultório, 

em consultas repetidas, mas apresenta PA normal fora do consultório, sendo atribuído esta 

diferença a estados de alerta e ansiedade[70, 74]. Adicionalmente, classifica-se como hipertensão 

mascarada, quando a PA é normal no consultório e elevada fora deste[70].  

O controlo da PA também pode ser realizado em casa recorrendo a aparelhos automáticos. 

Estas medições são vantajosas no sentido em que permitem obter um grande número de medições 

deste parâmetro, com maior frequência e num ambiente mais acolhedor que o consultório médico, 

o que reproduz uma avaliação mais fidedigna da PA real. Por outro lado, permite identificar casos 

de hipertensão da bata branca e mascarada. Em casos que se justifiquem, pode ser realizada uma 

medição ambulatória durante o período de 24 horas (MAPA), que permite obter informações sobre 

a PA durante todas as atividades realizadas durante o dia e também à noite, durante o sono. 

Normalmente, esta monotorização ocorre em situações em que os valores da PA são elevados e o 

individuo não apresenta lesões nos órgãos alvo, diabetes mellitus ou doença renal crónica[70, 73].  

 

3. Medição da pressão arterial 

A seleção do equipamento mais adequado para a medição da PA é fundamental para a 

credibilidade dos valores obtidos. Os dispositivos que medem a PA no dedo ou no pulso não são 

recomendados, uma vez que fatores como a vasoconstrição periférica, alteração distal da PA e a 

posição do membro podem alterar os valores. O equipamento que parece ser mais fiável é o 

dispositivo osciloscópio de braço que se assemelha aos dispositivos presentes no consultório 

médico[70, 75].  

Para que a determinação da PA seja realizada de forma correta é necessário seguir alguns 

princípios: 

- a medição deve ser efetuada em local/ambiente acolhedor; 

- o utente deve estar sentado confortavelmente e relaxado, descansando sempre 5 minutos 

antes da medição e deve ter a bexiga vazia; 

- não deve ter consumido bebidas estimulantes como o café ou ter fumado na hora anterior; 

- o braço deve estar desnudado e a palma da mão voltada para cima; 

- o braço não deve ter objetos como relógios pois estes podem promover o aumento da pressão 

se estiverem muito apertados,  

- a braçadeira deve ter um tamanho adequado; 

- durante a medição, a pessoa não se deve mexer nem deve falar[76].  

 

4. Complicações 

Apesar de ser uma doença assintomática, a HTA pode levar ao dano de vários órgãos 

essenciais do organismo humano. Os principais alvos desta doença crónica são retina, coração, 

cérebro, rins e vasos sanguíneos. Desta forma, a ausência de um controlo da PA arterial é 
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fundamental para evitar o desenvolvimento de doença vascular cerebral, doença coronária, 

insuficiência cardíaca e renal, doença vascular periférica, alterações cognitivas, fibrilação auricular 

e disfunção erétil[70, 77].  

 

5. Fatores de risco 

Os fatores de risco associados ao surgimento de HTA podem ser modificáveis ou não. Os 

fatores não modificáveis correspondem aqueles que não se podem alterar como, por exemplo, o 

sexo cujo sexo masculino apresenta maior risco, a idade devido a alteração da elasticidade dos 

vasos sanguíneos e a história familiar de doença cardiovascular (DCV). Por outro lado, os fatores 

modificáveis são aqueles que podem ser alterados como é o caso do estilo de vida do indivíduo. 

5.1 Influência do estilo de vida 

O estilo de vida de uma pessoa e o desenvolvimento de HTA estão fortemente associados entre 

si, sendo que opções de vida saudável podem prevenir ou retardar o desenvolvimento desta doença 

e por consequência, diminuir o risco de DCV. Estas mudanças efetivas na vida de uma pessoa 

podem evitar a necessidade de tratamento farmacológico, principalmente, em pacientes com HTA 

de grau I. Os hábitos de vida com maior ligação ao desenvolvimento de HTA são[70]: 

- Consumo de álcool: Estudos demonstraram que o consumo de álcool está associado ao 

aumento da incidência de HTA. Desta forma, uma redução do seu consumo não só promove uma 

diminuição da PA podendo a PAS diminuir 2 a 4 mmHg e a PAD em 1 a 2 mmHg, como também 

parece ser benéfico para a saúde cardiovascular. É aconselhado um consumo moderado de álcool 

com um máximo de 30 ml/dia nos homens e 15 ml/dia nas mulheres[70, 78]. 

- Obesidade: Existem evidências que o excesso de peso e a obesidade visceral são das 

principais causas de HTA e estão associados ao aumento do risco de morte por doenças 

cardiovascular. Para prevenir o aparecimento de HTA e para reduzir a PA em doentes hipertensos, 

é fundamental a manutenção de um peso corporal saudável (anexo X) e a presença de uma 

circunferência da cintura inferior a 94 nos homens e inferior a 80 nas mulheres[70, 79, 80].  

- Sedentarismo: A atividade física regular é fundamental para a redução da PA e do risco 

cardiovascular. Este importante hábito de vida saudável mostrou benefícios na redução da PAS e 

PAD em 5 a 7 mmHg, sendo recomendada principalmente a atividade física aeróbica. É 

aconselhada a prática de, pelo menos, 30 minutos de exercícios de intensidade moderada como 

caminhadas, corridas, ciclismo ou natação em 5-7 dias por semana[70, 81, 82]. 

- Tabagismo: O tabagismo é um dos maiores fatores de risco cardiovascular devido ao facto 

de comprometer a função endotelial, promover rigidez arterial e a modificação lipídica e alterar os 

fatores antitrombóticos e prótrombóticos. A sua cessação é uma das medidas mais eficazes para a 

prevenção de um elevado número de doenças cardiovasculares nomeadamente AVC e enfarte 

agudo de miocárdio (EAM)[70, 83].  

- Alimentação inadequada e excesso de sal: A alimentação tem um papel importante a nível 

do controlo da PA. É recomendada uma dieta saudável contendo vegetais, legumes, frutas frescas, 

peixe, baixo consumo de carnes vermelhas e gorduras saturadas. Esta dieta mediterrânica já 

demonstrou estar associada a uma redução dos eventos cardiovasculares. Para além disso, é 
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necessário regular o consumo de refrigerantes açucarados uma vez que estes estão relacionados 

com excesso de peso, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo II e, por isso, maior risco de DCV. 

A ingestão de sódio de forma excessiva na alimentação é também um dos fatores que desencadeia 

uma elevação na PA. Uma redução na sua ingestão significa uma diminuição de PAS e PAD, 

respetivamente, de 4,2 e 2,1 mmHg, com maior pronuncio nos doentes hipertensos (5,4 e 2,8 mmHg, 

respetivamente)[69, 70, 84].  

 

6. Tratamento farmacológico 

Para além da adoção de um estilo de vida mais saudável, por vezes, é necessário associar um 

tratamento farmacológico para controlar a PA. Em indivíduos com hipertensão de grau I e com baixo 

risco cardiovascular, a intervenção farmacológica deve ocorrer apenas quando as medidas não 

farmacológicas não revelam ser suficientes para controlar a PA, porém na presença de um alto risco 

cardiovascular, a adoção de um estilo de vida mais saudável deve ocorrer em associação com 

medicamentos antihipertensores. Em pessoas com hipertensão de grau II ou III, independentemente 

do nível de risco cardiovascular, é recomendado o início de terapêutica antihipertensora em conjunto 

com a intervenção no estilo de vida. No anexo XI, estão indicadas as ações a executar tendo em 

conta o número e tipo de fatores de risco e o grau de HTA[70, 85, 86].  

A escolha inicial da terapêutica depende de vários fatores como a idade, lesões coexistentes 

em órgãos-alvo, fatores de risco cardiovascular e outras doenças associadas. Para tratamento de 

HTA de risco cardiovascular baixo ou moderado, são recomendados como primeira linha um 

diurético preferencialmente do grupo das tiazidas, um modificador do eixo renina-angiotensina-

aldosterona (inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), preferencialmente, mas 

também os antagonistas do recetor da angiotensina (ARA)), um bloqueador dos canais de cálcio 

(BCC) ou a associação entre um diurético e IECA ou ARA. No tratamento da HTA com risco 

cardiovascular alto ou muito alto, é utilizada uma associação entre antihipertensores do grupo de 

modificadores do eixo renina-angiotensina com diurético tiazídico ou betabloqueadores (BB). Esta 

última classe de fármacos traz benefícios no tratamento de HTA quando existe a coexistência com 

uma doença cardíaca como doença coronária, insuficiência cardíaca ou arritmia cardíaca. Em 

determinados casos, na ausência do controlo da PA com dois fármacos, é necessário associar um 

terceiro. Algumas destas classes terapêuticas mencionadas são utilizadas para tratamento de 

condições específicas como é demonstrado no anexo XII[87].  

 

7. Risco cardiovascular  

O surgimento de doenças cardiovasculares está ligado à presença de vários fatores de risco, 

que não incluem apenas a PA elevada, mas também a dislipidemia, tabagismo, intolerância à 

glucose, entre outros. Desta forma, no que diz respeito à quantificação do risco cardiovascular total, 

é necessário englobar os vários fatores de risco e não apenas a PA elevada[70, 87]. 

A avaliação de risco cardiovascular total pode ser realizada a partir de vários sistemas de 

avaliação, entre os quais, um dos mais utilizados, o sistema SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation). Este sistema estima o risco absoluto a 10 anos de ocorrer um evento cardiovascular 
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fatal tendo em conta a idade, sexo, tabagismo, valor de colesterol total e valor de PAS. Em algumas 

destas avaliações já se tem em conta também o valor de c-HDL (cholesterol - high density 

lipoprotein). A nível europeu, são definidas duas tabelas: uma para países de alto risco 

cardiovascular e outra para países de baixo risco cardiovascular como é o caso de Portugal. As 

tabelas SCORE (anexo XIII Tabela 1) são utilizadas para avaliação de risco em indivíduos com 

idades compreendidas entre 40 e 65 anos. No entanto, recomendações recentes propõem a 

aplicação de uma tabela de risco relativo em indivíduos com idades inferiores a 40 anos em que se 

compara do grau de risco de uma pessoa com o grupo de mais baixo risco, permitindo concluir quais 

os indivíduos que carecem de maior atenção (anexo XIII Tabela 2)[70, 88].  

 

8. Objetivo e intervenção 

No âmbito do Dia Nacional do Doente Coronário comemorado no dia 14 de fevereiro e tendo 

em conta que diariamente vários utentes recorrem à FN para realizar a medição da PA, propus a 

realização de uma atividade que envolve-se um rastreio de HTA e também de controlo de PA 

durante o mês de fevereiro. Esta atividade foi realizada durante três dias do referido mês (5,9 e 28) 

em conjunto com as responsáveis do serviço de nutrição, Dra. Patrícia Neves e Dra. Ana Silva.  

O principal objetivo era divulgar a importância da prevenção, controlo e tratamento da HTA, 

alertando para os vários fatores de risco inerentes e, assim fornecer alguns conselhos a nível 

alimentar e de exercício físico para controlo deste parâmetro. O objetivo secundário era promover 

alguns dos serviços prestados na FN, especialmente, a consulta de nutrição.  

 

9. Metodologia do estudo 

Nos primeiros dois dias em que se realizou a atividade, após o atendimento, os utentes eram 

abordados sobre a existência do evento e, seguidamente, questionados sobre a sua disponibilidade 

para o realizar. No terceiro dia, a abordagem foi um pouco diferente e a atividade foi apresentada 

aos utentes durante a semana anterior, sendo marcado um horário para a sua realização. No total 

foram avaliados 11 utentes. Para a realização do inquérito e utilização dos dados recolhidos, os 

utentes foram solicitados a assinar um consentimento informado. No início da atividade, existia a 

preocupação de saber se os utentes tinham consumido café ou tabaco até uma hora antes e eram 

informados para a necessidade de repouso para que o resultado da PA fosse mais fiável.  

A duração média da atividade era de 15 minutos. A primeira parte era composta pelo 

preenchimento de um breve questionário (anexo XIV) sobre o estilo de vida do utente como hábitos 

tabágicos, a atividade física e hábitos alimentares assim como sobre se já era diagnosticado com 

hipertensão, que outros problemas de saúde apresentava e história patológica dos familiares. A 

segunda parte era composta pela determinação dos parâmetros fisiológicos. Para a determinação 

do peso, utilizou-se uma balança de bioimpedância que fornecia o peso (Kg) e o índice de massa 

corporal (IMC) (Kg/m2), cujo cálculo era possível com a indicação da altura por parte do utente. O 

perímetro da cintura foi determinado com fita métrica. A determinação da PA foi realizada utilizando 

como instrumento um esfigmomanómetro aneróide. No final das medições, os resultados eram 

aferidos em conjunto com o utente, sendo este informado sobre que valores poderia melhorar, de 
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que forma o poderia fazer e também eram fornecidos conselhos de como adquirir hábitos de vida 

saudável.  

 

10. Resultados e discussão  

No estudo realizado (anexo XV), foram avaliados 11 utentes, pertencendo 6 ao sexo feminino 

e 5 ao sexo masculino. As idades destes ficaram compreendidas entre 53 e 85 anos, sendo a média 

de idade 71 anos (anexo XVI).  

A prevalência de HTA na população em estudo foi de 73%, correspondentes a 8 indivíduos 

igualmente distribuídos pelos dois sexos. Dos utentes com HTA diagnosticada, 5 apresentaram 

valores de PA não controlados, ou seja, com PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou PAD igual ou 

superior a 90 mmHg. A classificação do grau de HTA inerente a cada um destes indivíduos está 

indicada na tabela do anexo XVII. Por outro lado, dos utentes não hipertensos, 2 apresentaram 

valores de PA não controlados. No anexo XVII, estão apresentados os valores obtidos para os 11 

utentes em estudo. 

Seguidamente, avaliou-se a presença de outras patologias ou distúrbios de saúde existentes 

nos utentes. A tabela do anexo XVIII indica o número de utentes que apresentam HTA diagnosticada 

em simultâneo com outros problemas de saúde. Dos indivíduos que responderam sofrer de DCV, 

um já realizou uma cirurgia cardíaca com o objetivo de substituir uma das válvulas cardíacas e um 

outro afirmou já ter padecido de dois EAM. Um outro utente revelou ter sofrido um AVC. Dos utentes 

não hipertensos, apenas um indicou ter problemas de saúde, especificando sofrer de problemas de 

coagulação. Com base nestes resultados, é possível deparar com uma população com múltiplas 

patologias associadas, o que influencia o risco cardiovascular.  

Atendendo ao facto da história familiar de DCV ser um fator de risco não modificável, os utentes 

foram interrogados acerca das patologias dos seus familiares. 5 dos utentes revelou não saber, 3 

revelaram que já existia história de DCV na família, 1 referiu que um familiar era diagnosticado com 

HTA e 3 referiram a diabetes mellitus como patologia presente na história familiar.  

Em relação ao fator de risco obesidade, é possível verificar através dos resultados que 8 dos 

utentes apresenta excesso de peso de acordo com o cálculo do IMC, sendo que 6 estão 

classificados como pré-obesos, 1 como obeso de classe I e 1 como obeso de classe II. Apenas 1 

dos indivíduos em estudo apresenta IMC baixo (anexo XIX). No que diz respeito ao perímetro da 

cintura, 8 utentes apresentam um valor elevado (anexo XX). De acordo com estes resultados, a 

população, em geral, sofre de excesso de peso.  

Para além do fator de risco referido anteriormente, foram avaliados outros fatores cujos efeitos 

nos níveis de PA são prejudiciais.  

- Hábitos tabágicos: 6 utentes declararam serem ex-fumadores e 4 afirmaram nunca terem 

fumado. Apenas 1 referiu ser fumador, tendo acrescentado que já reduziu o consumo de tabaco de 

dois pacotes de cigarro por dia para 1 pacote de cigarro por cada 2 dias. Neste último caso, como 

apresentava níveis de PA elevados (170/90 mmHg) e era hipertenso, informei sobre o facto do 

tabaco ser um potente fator de risco cardiovascular e, adicionalmente, promover o aumento da PA.  
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- Prática de exercício físico: Apenas 2 indivíduos, ambos com HTA diagnosticada, 

responderam realizar uma atividade física. O indivíduo do sexo feminino indicou frequentar 

hidroginástica duas vezes por semana e o individuo do sexo masculino indicou que faz caminhadas 

duas vezes por semana com duração de 30 minutos a 1 hora. Atendendo a este fator ser essencial 

para o controlo da PA e de outras patologias, incentivei os utentes a iniciar alguma atividade física, 

como por exemplo caminhadas, demonstrando que, inserindo esta prática no seu dia a dia, iria ser 

muito benéfico para a sua saúde. Aconselhei a que iniciassem a atividade de forma moderada no 

sentido de evitar lesões ou outros problemas consequentes.  

- Bebidas alcoólicas: Do total de indivíduos em estudo, 4 afirmaram beber álcool 

frequentemente, isto é, ingerem diariamente às refeições. Por outro lado, 4 confirmaram que bebem 

raramente, 2 referiram que nunca o fazem e 1 respondeu que por vezes bebe às refeições. Num 

panorama geral, verifica-se que a população em estudo consome de forma moderada álcool.  

- Hábitos alimentares: 10 inquiridos referiram que ingerem diariamente legumes e fruta, 

mostrando que sabem que este consumo diário é importante para a saúde. Apenas 5 afirmaram que 

bebem 1,5L de água por dia. No que diz respeito ao consumo de fritos, 7 responderam que apenas 

o fazem uma vez por semana, porém 3 afirmaram que comem, pelo menos, quatro vezes por 

semana. No que se refere ao consumo de doces, 4 inquiridos responderam que ingeriam doces, 

pelo menos, quatro vezes por semana e 3 disseram apenas comer uma vez por semana. No âmbito 

da alimentação, foi possível perceber que a maioria dos utentes comete alguns erros mas que tem 

perceção desses. Numa das situações, fizemos uma recomendação de alteração de açúcar para 

outro edulcorante mais saudável num individuo que afirmava utilizar grandes quantidades de açúcar 

para consumo de café. Num outro caso, aconselhamos o utente a alterar o tipo de bolachas que 

come, visto as atuais conterem teores de açúcar elevado e esta pessoa ser diabética.  

 

11. Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a população apresenta uma elevada 

prevalência de HTA e que os valores de PA não se encontram controlados. Mais acrescento, que 

associada a esta patologia, como seria de esperar, verifica-se a presença de outras doenças como 

diabetes mellitus, dislipidemia e DCV, que em conjunto aumentam o risco do indivíduo sofrer um 

evento cardiovascular. Apesar de consciente dos erros cometidos, a verdade é que os utentes 

continuam a ter comportamentos de risco no dia a dia como ausência de exercício físico, consumo 

elevado de doces e fritos e pouca ingestão de água diariamente, o que promove um excesso de 

peso. Porém, é de salientar que a maioria dos utentes já alterou os seus hábitos tabágicos, 

reduzindo o consumo ou deixando totalmente o tabaco e que consome de forma moderada bebidas 

alcoólicas.   

Com este trabalho, espero ter conseguido alertar os utentes da FN para a necessidade de 

controlar os valores de PA, reforçando a importância de um estilo de vida saudável como adoção 

de hábitos alimentares mais saudáveis e inclusão de exercício físico no dia a dia, no sentido de 

minimizar o risco de ocorrência de eventos cardiovasculares. Para além dos conselhos fornecidos 
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nestas vertentes, salientei a importância da monitorização semanal dos níveis de PA assim como 

de outros níveis bioquímicos como colesterol e glicémia e promovi a adesão à terapêutica.  

Considero que este rastreio foi um evento bem sucedido para a FN, tendo existido um bom 

feedback por parte dos utentes avaliados, no final do rastreio. Alguns dos utentes mostraram-se 

com motivação para mudar alguns dos seus hábitos diários e a seguir os conselhos dados durante 

o evento. Para além disso, tendo como objetivo secundário promover o serviço de nutrição realizado 

na farmácia, este objetivo penso que também foi cumprido tendo conseguido realizar a marcação 

de consultas. Por fim, os resultados do evento foram submetidos na plataforma de serviços do Grupo 

Holon, cuja atividade se denomina de “Hipertensão, um perigo silencioso”, com o objetivo de 

demonstrar uma ação prática por parte da farmácia no âmbito da HTA. 
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Considerações finais 

A unidade de Estágio Curricular é essencial para colocar em prática os conhecimentos 

desenvolvidos ao longo dos 5 anos de curso assim como contactar com a realidade farmacêutica 

na vertente de farmácia comunitária. 

Durante esta fase final, pude compreender e aprender os vários desafios inerentes à farmácia 

comunitária. Desde a gestão e organização da farmácia até ao atendimento, todas as etapas são 

fundamentais para a organização da farmácia. Em todas estas atividades, foi importante toda a 

ajuda e esclarecimento de dúvidas por parte dos colaboradores da farmácia sendo promovida 

também a minha autonomia na sua realização.  

Em relação aos projetos desenvolvidos, estes foram bem aceites pelos colaboradores da FN, 

que ajudaram no seu desenvolvimento, e pelos utentes que frequentavam a farmácia. A sua 

elaboração permitiu-me conhecer e abordar temas dos quais não tinha muito conhecimento e 

aprofundar outros conhecimentos anteriormente adquiridos. Para além disso, permitiu-me o 

contacto mais privativo com os utentes, permitindo o esclarecimento de dúvidas e apresentação de 

conselhos importantes para a saúde da população de forma a melhorar a qualidade de vida dos 

utentes e de toda a comunidade. Para além disso, permitiu-me perceber a importância das 

intervenções farmacêuticas não só para o dinamismo da farmácia como também para um maior 

conhecimento dos utentes sobre determinados temas.  

Estes 3 meses de trabalho promoveram a minha evolução como profissional de saúde, ajudando 

a adquirir responsabilidade e formação profissional. Estas bases foram fundamentais para o 

enriquecimento não só profissional mas também pessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  40  
    

Bibliografia 

1.  Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto (Regime jurídico das farmácias de oficina). Diário da 

República n.º 168/2007, Série I de 2007-08-31. Ministério da Saúde, Lisboa. 

2.  Condições da Licença Concedida à VALORMED — Sociedade Gestora de Resíduos de 

Embalagens e Medicamentos, Lda.. Diário da República, 2.ª série — N.º 164 — 24 de agosto de 

2015. Ministério da Saúde. Acedido a 05 de janeiro de 2019. Disponível em http://www.valormed.pt. 

3. Farmacêuticos, O.d., Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária. Conselho Nacional 

da Qualidade, 2009. 

4. Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro ( Regulamenta o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de Janeiro). Diário da República n.º 236/1994, Série I-B de 1994-10-12. Ministério da Justiça. 

5. Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de Agosto (Classificação de medicamentos quanto à dispensa ao 

público). INFARMED.  

6. Gonçalves, E., et al., Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia em Portugal. Revista Portuguesa De Farmacoterapia, 2016. 8(2): p. 39-50. 

7. Apifarma. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica. Disponível em https://www.apifarma.pt. 

8. Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de setembro (Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, à quarta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico das 

farmácias de oficina, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro, 

transpondo as Diretivas n.os 2009/35/CE, de 23 de abril de 2009, 2011/62/UE, de 8 de junho de 

2011, e 2012/26/UE, de 25 de outubro de 2012). Diário da República n.º 171/2013, Série I de 2013-

09-05. Ministério da Saúde, Lisboa.  

9. Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril (Regula a prescrição e a preparação de medicamentos 

manipulados). Diário da República n.º 95/2004, Série I-A de 2004-04-22. Ministerio da Saúde, 

Lisboa.  

10. Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto (Estatuto do Medicamento). INFARMED. 

11. CĂLINA, D.C.D., ANCA OANA; BOGDAN, MARIA; BUBULICĂ, MARIA VIORICA; CHIUŢU, 

LUMINIŢA, The pharmacists and homeopathy. Current health sciences journal, 2014. 40(1): p. 57. 

12. Decreto-Lei n.º 118/2015 de 23 de junho (Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 136/2003, 

de 28 de junho, que transpôs a Diretiva n.º 2002/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

10 de junho de 2002, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes 

aos suplementos alimentares). Diário da República n.º 120/2015, Série I de 2015-06-23. Ministério 

da Agricultura e do Mar. 

13. Pediatria, Ó.d.S.P.d., Alimentação e Nutrição do Lactente. Revista de Medicina da Criança e do 

Adolescente, 2012. 43, nº.5 Suplemento II. 

14. INFARMED: Medicamentos à base de plantas. 2016. Acedido a  19 de fevereiro de 2019. Disponível 

em http://www.infarmed.pt. 

15. Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de Julho (Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2004/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, e parcialmente a Directiva n.º 

2001/82/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro, que estabelece um código 

http://www.valormed.pt/
https://www.apifarma.pt/
http://www.infarmed.pt/


Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  41  
    

comunitário relativo aos medicamentos veterinários, e a Directiva n.º 2006/130/CE, da Comissão, 

de 11 de Dezembro, que determina os critérios de isenção da receita veterinária para determinados 

medicamentos veterinários aplicáveis a animais produtores de alimentos, e revoga os Decretos-Leis 

n.os 146/97, de 11 de Junho, 184/97, de 26 de Julho, 232/99, de 24 de Junho, 245/2000, de 29 de 

Setembro, 185/2004, de 29 de Julho, e 175/2005, de 25 de Outubro). Diário da República n.º 

145/2008, Série I de 2008-07-29. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

16. Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho (Regime jurídico dos medicamentos de uso veterinário 

farmacológicos). INFARMED. Disponível em https://www.ofnorte.pt. 

17. Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho (Estabelece as regras a que devem obedecer a 

investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos 

dispositivos médicos e respectivos acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 

n.º 2007/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro). Diário da República n.º 

115/2009, Série I de 2009-06-17. Ministério da Saúde, Lisboa. 

18. Decreto-Lei n.º 189/2008 de 24 de Setembro (Estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos 

e de higiene corporal, transpondo para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2007/53/CE, da 

Comissão, de 29 de Agosto, 2007/54/CE, da Comissão, de 29 de Agosto, 2007/67/CE, da Comissão, 

de 22 de Novembro, 2008/14/CE, da Comissão, de 15 de Fevereiro, e 2008/42/CE, da Comissão, 

de 3 de Abril, que alteram a Directiva n.º 76/768/CEE, do Conselho, relativa aos produtos 

cosméticos, a fim de adaptar os seus anexos II, III e VI ao progresso técnico). Diário da República 

n.º 185/2008, Série I de 2008-09-24. Ministério da Saúde, Lisboa. 

19. Receita Sem Papel - 2019. Acedido a 20 de fevereiro de 2019. Disponível em https://spms.min-

saude.pt. 

20. INFARMED. Saiba mais sobre psicotrópicos e estupefacientes - 2010. Acedido a 21 de fevereiro de 

2019. Disponível em http://www.infarmed.pt. 

21. Circular Informativa: Registos de psicotrópicos e estupefacientes - INFARMED 2015. Acedido a 10 

de fevereiro de 2019. Disponível em www.infarmed.pt.    

22. Portaria n.º 195-B/2015 de 30 de junho (Regula a determinação dos grupos homogéneos para 

efeitos da comparticipação no sistema de preços de referência). Diário da República n.º 125/2015, 

1º Suplemento, Série I de 2015-06-30. Ministério da Saúde, Lisboa. 

23. Decreto-Lei n.º 106-A/2010 (Adopta medidas mais justas no acesso aos medicamentos, combate à 

fraude e ao abuso na comparticipação de medicamentos e de racionalização da política do 

medicamento no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e altera os Decretos-Leis n.os 

176/2006, de 30 de Agosto, 242-B/2006, de 29 de Dezembro, 65/2007, de 14 de Março, e 48-A/2010, 

de 13 de Maio). Diário da República n.º 192/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-10-01. Ministério 

da Saúde, Lisboa.  

24. INFARMED, Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. 2018. 

25. Portaria n.º 271/2017. (Procede à primeira alteração da Portaria n.º 195-B/2015, de 30 de junho, 

que regula a determinação dos grupos homogéneos para efeitos da comparticipação no sistema de 

preços de referência). Diário da República n.º 176/2017, Série I de 2017-09-12. Saúde. 

https://www.ofnorte.pt/
https://spms.min-saude.pt/
https://spms.min-saude.pt/
http://www.infarmed.pt/
file:///C:/Users/Sara/Desktop/Faculdade/FFUP/Estágio/Farmácia%20Nova%20de%20Custóias/www.infarmed.pt


Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  42  
    

26. Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho (Estabelece os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos de 

medicamentos que podem ser objeto de comparticipação e os respetivos escalões de 

comparticipação). Diário da República n.º 125/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-06-30. 

Ministério da Saúde, Lisboa. 

27. Portaria n.º 15/2018 de 11 de janeiro (Procede à primeira alteração da Portaria n.º 35/2016, de 1 de 

março [Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço máximo dos reagentes (tiras-

teste) para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e das agulhas, seringas, lancetas e de 

outros dispositivos médicos para a finalidade de automonitorização de pessoas com diabetes, a 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e revoga a Portaria n.º 222/2014, de 4 de novembro]).  

Diário da República n.º 8/2018, Série I de 2018-01-11. Saúde. 

28. Portaria n.º 246/2015 de 14 de agosto (Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço 

das câmaras expansoras, destinadas a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS)). Diário 

da República n.º 158/2015, Série I de 2015-08-14. Ministério da Saúde, Lisboa. 

29. Portaria n.º 92-E/2017 de 3 de março (Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço 

de dispositivos médicos para apoio a doentes com incontinência ou retenção urinária, destinados a 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde). Diário da República n.º 45/2017, 1º Suplemento, Série 

I de 2017-03-03. Saúde.  

30. Portaria n.º 92-F/2017 de 3 de março (Procede à primeira alteração da Portaria n.º 284/2016, de 4 

de novembro, que estabelece o regime de comparticipação dos dispositivos médicos, para apoio 

aos doentes ostomizados, destinados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde). Diário da 

República n.º 45/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-03-03. Saúde. 

31. Portaria n.º 223/2015 de 27 de julho (Regula o procedimento de pagamento da comparticipação do 

Estado no preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos dispensados a beneficiários do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS)). Diário da República n.º 144/2015, Série I de 2015-07-27. 

Ministério da Saúde, Lisboa. 

32. Manual de Relacionamento das Farmácias com o Centro de Conferência de Faturas do SNS. ACSS 

– Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., 2015. 

33. Jayarajah, U., A.M. Samarasekara, and D.N. Samarasekera, A study of long-term complications 

associated with enteral ostomy and their contributory factors. BMC research notes, 2016. 9(1): p. 

500. 

34. Kirkland-Kyhn, H., et al., Ostomy care at home. AJN The American Journal of Nursing, 2018. 118(4): 

p. 63-68. 

35. Coloplast, Ostomy Accessory Products-Coloplast Care, W. Education, Editor. p. 25-28. 

36. Norma nº 012/2016 de 28/10/2016 atualizada a 03/03/2017 2016 10/01/2019 (Indicações Clínicas e 

Intervenção nas Ostomias de Eliminação Urinária em Idade Pediátrica e no Adulto). Direção Geral 

de Saúde. 

37. Norma nº 011/2016 de 28/10/2016 a 03/03/2017 2016 10/01/2019 (Indicações Clínicas e 

Intervenção nas Ostomias Respiratórias em Idade Pediátrica e no Adulto). Direção Geral de Saúde. 

38. ConvaTec, Um mundo de soluções para Urostomia. 2016. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  43  
    

39. Convatec: Urostomia Respostas - 2019. Acedido a 19 de fevereiro de 2019. Disponível em 

http://www.convatec.pt. 

40. Norma nº 015/2016 de 28/10/2016 atualizada a 03/03/2017 (Indicações Clínicas e Intervenção nas 

Ostomias de Eliminação Intestinal em Idade Pediátrica e no Adulto). Direção Geral de Saúde. 

41. United Ostomy Associations of America, I., Ileostomy guide. 2011: United Ostomy Associations of 

America, Inc. 

42. ConvaTec, Um mundo de soluções para Ileostomia. 2016. 

43. United Ostomy Associations of America, I., Colostomy guide. 2004. 

44. ConvaTec, Um mundo de soluções para Colostomia. 2016. 

45. Ambe, P.C., et al., Intestinal Ostomy: Classification, Indications, Ostomy Care and Complication 

Management. Deutsches Ärzteblatt International, 2018. 115(11): p. 182. 

46. Wasserman, M.A. and M.F. McGee, Preoperative considerations for the ostomate. Clinics in colon 

and rectal surgery, 2017. 30(03): p. 157-161. 

47. United Ostomy Associations of America, I., Ostomy Nutrition Guide 2017. 

48. United Ostomy Associations of America, I., Urostomy Guide. 2011. 

49. ConvaTec. Aplicação dos dispositivos de Ostomia 2019. Acedido a 11 de janeiro de 2019. Disponível 

em http://www.convatec.pt. 

50. B.BRAUN. GUIA PRÁTICO PARA PESSOAS COM OSTOMIAS DIGESTIVAS (B.BRAUN).  Acedido 

a 11 de janeiro de 2019. Disponível em http://www.apostomizados.pt. 

51. Inc., C. O que é um saco coletor para ostomia? 2019.  Acedido a 11 de janeiro de 2019. Disponível 

em http://www.convatec.pt. 

52. Kann, B.R., Early stomal complications. Clinics in colon and rectal surgery, 2008. 21(01): p. 023-030. 

53. Coloplast. Cuidados do Estoma. 2019  Acedido a 11 de janeiro de 2019. Disponível em 

https://www.coloplast.pt. 

54. B.Braun. Bbraun Ileo Gel+ - Gelificador de fezes.  Acedido a 12 de janeiro de 2019. Disponível em 

https://www.bbraun.pt. 

55. Muzyczka, K., et al., Selected problems associated with the treatment and care for patients with 

colostomy–part 1. Contemporary oncology, 2013. 17(2): p. 134. 

56. Kent, D.J., M.A. Long, and C. Bauer, Does colostomy irrigation affect functional outcomes and quality 

of life in persons with a colostomy? Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 2015. 42(2): 

p. 155-161. 

57. Portaria n.º 284/2016 de 4 de novembro (Estabelece o regime de comparticipação dos dispositivos 

médicos para o apoio aos doentes ostomizados, destinados a beneficiários do Serviço Nacional de 

Saúde). Diário da República, 1.ª série — N.º 212 — 4 de novembro de 2016. Saúde. 

58. Coelho, A., et al., Investigação sobre adesão à terapêutica na população portuguesa: uma revisão 

de âmbito. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 2017. 33(4): p. 262-276. 

59. Andrea B. Neiman, P.T.R., PhD2; Michael Ho, MD, PhD3,4; Larry Garber, MD5; Paul J. Weidle, 

PharmD6; Yuling Hong, MD, PhD1; Mary G. George, MD1; Phoebe G. Thorpe, MD7, CDC Grand 

Rounds: Improving Medication Adherence for Chronic Disease Management — Innovations and 

Opportunities. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 2017. 

http://www.convatec.pt/
http://www.convatec.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.convatec.pt/
https://www.coloplast.pt/
https://www.bbraun.pt/


Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  44  
    

60. PGEU, Targeting adherence - Improving Patient Outcomes in Europe through Community 

Pharmacists’ Intervention. 2008. 

61. Costa, E., et al., Interventional tools to improve medication adherence: review of literature. Patient 

preference and adherence, 2015. 9: p. 1303. 

62. Cruz, R.S., Evolução do conceito de adesão à terapêutica. Saúde & Tecnologia, 2018(18): p. 11-16. 

63. Jimmy, B. and J. Jose, Patient medication adherence: measures in daily practice. Oman medical 

journal, 2011. 26(3): p. 155. 

64. van Boven, J.F., et al., Clinical and economic impact of non-adherence in COPD: a systematic 

review. Respiratory medicine, 2014. 108(1): p. 103-113. 

65. Cutler, R.L., et al., Economic impact of medication non-adherence by disease groups: a systematic 

review. BMJ open, 2018. 8(1): p. e016982. 

66. Lam, W.Y. and P. Fresco, Medication adherence measures: an overview. BioMed research 

international, 2015. 

67. Culig, J. and M. Leppée, From Morisky to Hill-bone; self-reports scales for measuring adherence to 

medication. Collegium antropologicum, 2014. 38(1): p. 55-62. 

68. Tandon, S., et al., Validation and psychometric properties of the 8-item Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS-8) in Type 2 diabetes patients in sub-Saharan Africa. Diabetes research 

and clinical practice, 2015. 110(2): p. 129-136. 

69. Santos, A., et al., A importância do potássio e da alimentação na regulação da pressão arterial. 

2018. 

70. Williams, B., et al., 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. 

European heart journal, 2018. 39(33): p. 3021-3104. 

71. Direção Geral de Saúde: A Hipertensão Arterial em Portugal 2013.  Acedido a 25 de março de 2019. 

Disponível em https://www.dgs.pt. 

72. Rodrigues, A.P., et al., Prevalência de hipertensão arterial em Portugal: resultados do Primeiro 

Inquérito Nacional com Exame Físico (INSEF 2015). Boletim Epidemiológico Observações, 2017. 

6(Supl 9): p. 11-14. 

73. Norma nº 020 /2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013 (Hipertensão Arterial: definição e 

classificação). Direção Geral de Saúde.  

74. Huang, Y., et al., White-coat hypertension is a risk factor for cardiovascular diseases and total 

mortality. Journal of hypertension, 2017. 35(4): p. 677. 

75. Parati, G., et al., European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at 

home: a summary report of the Second International Consensus Conference on Home Blood 

Pressure Monitoring. Journal of hypertension, 2008. 26(8): p. 1505-1526. 

76. Norma nº 020 /2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013 2011 (Hipertensão Arterial: definição e 

classificação). 

77. Norma nº 026/2011 de 29/09/2011 atualizada a 19/03/2013 2011 (Abordagem Terapêutica da 

Hipertensão Arterial). 

78. Husain, K., R.A. Ansari, and L. Ferder, Alcohol-induced hypertension: Mechanism and prevention. 

World journal of cardiology, 2014. 6(5): p. 245. 

https://www.dgs.pt/


Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  45  
    

79. Kotsis, V., et al., Mechanisms of obesity-induced hypertension. Hypertension research, 2010. 33(5): 

p. 386. 

80. Saúde, D.G.d., OBESIDADE: OTIMIZAÇÃO DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA NO SERVIÇO 

NACIONAL DE SAÚDE 03/DGCG, 2017. Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável. 

81. Hegde, S.M. and S.D. Solomon, Influence of physical activity on hypertension and cardiac structure 

and function. Current hypertension reports, 2015. 17(10): p. 77. 

82. Ruivo, J.A. and P. Alcântara, Hypertension and exercise. Revista Portuguesa de Cardiologia 

(English Edition), 2012. 31(2): p. 151-158. 

83. Virdis, A., et al., Cigarette smoking and hypertension. Current pharmaceutical design, 2010. 16(23): 

p. 2518-2525. 

84. Nguyen, H., et al., A review of nutritional factors in hypertension management. International journal 

of hypertension, 2013. 2013. 

85. Nogueira, J., V. Ramalhinho, and M. Carrageta, Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o Tratamento 

da Hipertensão Arterial. Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular, 2014. 39. 

86. Sinha, A.D. and R. Agarwal, Clinical Pharmacology of Antihypertensive Therapy for the Treatment 

of Hypertension in Chronic Kidney Disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 

2018: p. CJN. 04330418. 

87. Hobbs, F.R., Prevention of cardiovascular diseases. 2015, BioMed Central. 

88. Norma nº 005/2013 de 19/03/2013 atualizada 21/01/2015 (Avaliação do Risco Cardiovascular 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)). Direção Geral de Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Nova 
 

 

  46  
    

Anexos 
Anexo I: Cartão para registo dos resultados dos serviços prestados na FN 
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Anexo II: Certificado de participação na palestra sobre “Farmacovigilância e Notificação Espontânea 

de Reações Adversa a Medicamentos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo III: Lista de alimentos que provocam alterações nos efluentes de ostomia. Adaptado de 

[47]                                            

 

Produzem  
gases 

Produzem  
odores 

Provocam 
obstrução do 

estoma 

Aumentam as 
 fezes 

Álcool Espargos Repolho Grãos integrais 

Feijão Brócolos Aipo Frutas frescas 

Leite e derivados Repolho Pipocas Leite 

Cebola Óleo fígado de bacalhau Fruta seca Ameixas secas 

Soja Ovos Cogumelos Passas de uva 

Pepino Peixe Nozes Vegetais crus 

Couve-flor Alho Laranja Especiarias 

 Cebola Abacaxi  

 Alguns queijos Sementes  

  Coco  
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Anexo IV: Lista de medicamentos que provocam efeitos indesejáveis em doentes ostomizados. 

Adaptado de [47] 

 

Anexo V: Representação dos dispositivos médicos de ostomia de peça única (esquerda) e de duas 

peças (direita). Adaptado de [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteram a 
cor 

Controlam 
odor 

Alívio de 
obstipação 

Controlo de 
diarreia 

Espargos Iogurte Café Banana 

Molhos de tomate Sumo de tomate Vegetais cozidos Arroz cozido 

Morangos Sumo de laranja Fruta cozida Manteiga de amendoim 

Beterraba Salsa Sumos de fruta Pão torrado 

  Água  

Medicamentos Tipo de ostomia Efeito 

Laxantes Ileostomia Risco de desidratação e desequilíbrio eletrolítico 

AINES Colostomia e 
Ileostomia 

Risco de sangramento 

Contracetivos 
orais 

Ileostomia Absorção incompleta. Necessário associar outro 
método contracetivo.  

Antibióticos Colostomia e 
Ileostomia 

Ocorrência de diarreia e risco de desidratação 

Medicamentos 
com alumínio 

Colostomia Podem provocar obstipação 

Medicamentos 
com magnésio 

Ileostomia Podem provocar diarreia 

Medicamentos 
com cálcio 

Urostomia Podem levar á formação de cristais de cálcio 

Diuréticos Urostomia Aumentam o fluxo de urina e podem causar 
desequilíbrio eletrolítico  

Dispositivo médico de 
ostomia de duas peças 

Dispositivo médico de 
ostomia de peça única 
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Anexo VI: Folheto informativo elaborado sobre “Acessórios de ostomia” 
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Anexo VII: Questionário elaborado no âmbito do projeto “Adesão à terapêutica” 
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Anexo VIII: Resultados obtidos do questionário “Adesão à terapêutica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Frequência % 

Sexo  

Feminino (F) 22 59 

Masculino (M) 15 41 

Idade  

18-30 0 0 

30-50 3 8 

50-70 11 30 

>70 23 62 

Habilitações literárias  

Baixo (no máximo, ensino básico) 30 81 

Médio (ensino secundário) 3 8 

Alto (ensino superior) 4 11 

Tabela 1: Caraterização da amostra em estudo em 

relação ao género, idade e habilitações literárias  

27%

73%

G1
Número de 

medicamentos que 
toma diariamente:

Menos de 5 Mais de 5
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Anexo IX: Valores de referência para a PA e classificação do grau de HTA segundo os valores de 

PAS e PAD. Retirado de [73] 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal Alta 130-139 85-89 

HTA Grau I 140-159 90-99 

HTA Grau II 160-179 100-109 

HTA Grau III ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 

 

Anexo X: Classificação do peso segundo o valor de IMC. Adaptado de [80] 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI: Intervenção a realizar no tratamento de HTA dependendo do grau de HTA e da presença 

de fatores de risco, lesão assintomática de órgão ou doença. Retirado de [85] 

 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Peso baixo <18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 

Obesidade Classe III ≥40,0 
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Anexo XII: Classes terapêuticas utilizadas para tratamento de condições específicas. Retirado de 

[85] 
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Anexo XIII: Avaliação do risco cardiovascular  

Tabela 1: Tabela SCORE utilizada para avaliação de risco cardiovascular em adultos entre os 40 e 

65 anos. Retirado de [88] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2:Tabela SCORE utilizada para avaliação de risco cardiovascular em adultos com idade 

inferior a 40. Retirado de [88] 
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Anexo XIV: Questionário realizado no âmbito do evento sobre HTA 
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Anexo XV – Dados recolhidos da amostra em estudo durante o evento de avaliação de HTA 

a) Utentes com diagnóstico de HTA 

  

b) Utentes sem diagnóstico de HTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: AVC: Acidente Vascular Cerebral; DCV: Doença cardiovascular; DM: Diabetes Mellitus; 

EAM: Enfarte Agudo do Miocárdio; F: Feminino; HTA: Hipertensão arterial; M: Masculino 
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Anexo XVI: Distribuição da população em estudo por idades 

Idade 53 64 65 70 73 74 76 84 85 

Número de 
utentes 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 

 

Anexo XVII: Tabela representativa dos valores de PAS e PAD obtidos durante o evento de HTA. Os 

valores sublinhados representam valores de PA não controlados  

 

Anexo XVIII: Tabela representativa do número de utentes que apresenta em simultâneo HTA e 

outra patologia ou distúrbio de saúde 

Patologias Número de utentes 

Dislipidemia 6 

DM 4 

DCV 2 

Problemas de coagulação 1 

DM e Dislipidemia 3 

DCV, DM e Dislipidemia 1 

Refluxo gastroesofágico 1 

Asma 1 

DVC 1 

 

Legenda: DCV: Doença Cardiovascular; DM: Diabetes Mellitus; DVC: Doença Venosa Crónica 

 

 

 

 

Utentes diagnosticados com HTA Utentes sem diagnóstico de HTA 

Valores de PA (mmHg) Classificação Valores de PA (mmHg) 

PAS PAD PAS PAD 

170 90 HTA grau II 130 70 

180 80 HTA grau III  145 70 

140 80 HTA grau I 180 110 

140 70 HTA grau I   

125 60    

130 70    

155 80 HTA grau I   

130 70    
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Anexo XIX: Distribuição da população em estudo de acordo com o IMC 

 

Anexo XX: Distribuição da população em estudo de acordo com o perímetro da cintura 
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1. Características de Hospital Arnau de Vilanova  

El Hospital Arnau de Vilanova (HAV) es parte del Departamento de Salud Valencia - Arnau de 

Vilanova- Llíria de la Conselleria de Sanitat. Este departamento es una red sanitaria integrada que 

pertenece a la Generalitat Valenciana, se extiende alrededor de 2.237 kilómetros y está a disposición 

de una población de 52 municipios con más de 310 mil habitantes, agrupados en 16 zonas básicas de 

salud. Además, cuenta con centros de salud, consultorios auxiliares, puntos de atención continuada, 

unidades de apoyo a la Atención Primaria como las unidades de odontología, de salud sexual y 

reproductiva y de conductas adictivas. Todo esto se supone un gran reto de organización en la Atención 

Primaria.  

Esta red sanitaria presenta un servicio público desarrollado para el cuidado integral de la salud, 

recurriendo a los avances científicos, la tecnología y los conocimientos profesionales basada en los 

ideales de humanización, eficacia y eficiencia para promover una asistencia de calidad en varios niveles 

de actuación: promoción y prevención de la salud, atención primaria, atención especializada así como 

implicación en docencia e investigación. Por otro lado, también representan una parte fundamental en 

términos sociales y económicos, estableciendo diversos proyectos de colaboración con entidades e 

instituciones que contribuyen para el uso de los recursos sociosanitarios municipales y dispositivos 

asistenciales [1, 2]. 

1.1 Estructura  

El HAV se encuentra en la calle San Clemente 12 en Valencia y está abierto 24 horas al día. Está 

constituido por 2 edificios uno de 11 plantas y el otro de 4: el edificio central y el edificio de consultas 

externas, intercomunicados entre sí. Está formado de 14 servicios médicos, 10 servicios quirúrgicos, 

urgencias y 8 servicios centrales. Posee 305 camas.  

 

2. Características de Servicio de Farmacia 

El Servicio de Farmacia (SF) del HAV se caracteriza por ser un Servicio Central Clínico integrado, 

funcional y jerárquico. Tiene como finalidad servir la población en sus necesidades farmacéuticas a 

través de la selección, preparación, adquisición, control, dispensación e información de medicamento 

que permiten el uso correcto, seguro y mejor costo-efectivo de los medicamentos y productos sanitario 

siempre a merced de los pacientes.  

El fundamento básico de su funcionamiento está inherente a la idea de compartir los mismos 

proyectos y objetivos entre todos los que pertenecen al servicio farmacéutico. La organización de las 

estructuras del servicio permite una definición concreta de la actividad y función que cada una de ellas 

representa, teniendo como finalidad el cumplimiento de la misión impuesta por el SF. El lema seguido 

es “El paciente es el primero”[3]. 

2.1 Misión, visión y valores 

La principal misión del SF es prestar cuidados farmacéuticos de calidad en cooperación con el 

paciente y el equipo de salud, recurriendo a las mejores evidencias disponibles. En este aspecto, 

promueve la seguridad y efectividad del tratamiento y tiene siempre en cuenta los costes del mismo. 

Aumentar el conocimiento y experiencia de los profesionales es también uno de los objetivos a cumplir.  
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La principal visión es promover la excelencia en la prestación y atención farmacéutica y que esta 

sea reconocida por los profesionales del departamento al que asiste y por la población. De otro modo, 

tiene como preocupación satisfacer las necesidades profesionales de los profesionales del servicio. 

El SF se basa en la profesionalidad y responsabilidad de su equipo, así como también en la 

honestidad, colaboración y respeto entre ellos. 

2.2 Objetivos  

Los objetivos del SF son determinados por la Conselleria de Sanitad Universal y Salud Pública. 

Estos objetivos tienen como fundamento la optimización de la gestión farmacoterapéutica, la evaluación 

de la utilización del medicamento, proporcionar una farmacoterapia de calidad al menor coste, realizar 

la protocolización de la farmacoterapia basada en evidencias científicas usando como base los 

principios de eficacia y calidad, proporcionar asistencia técnica y promover la formación de los 

profesionales de forma continua. Todo ellos permiten el mejor beneficio en la prestación de la atención 

de salud al paciente, teniendo como propósito su bienestar.   

La organización del SF permite una disponibilidad de los recursos sobre el medicamento a todas 

las organizaciones que los solicitan, asimismo promueve el uso racional del medicamento y un mejor 

control en los gastos farmacéuticos. Tiene el propósito de colaborar activamente con estudiantes del 

área de salud y afines, formar a especialistas en el área de la Farmacia Hospitalaria y prestar asistencia 

permanente al desarrollo de ensayos clínicos y otras unidades de investigación[3].  

2.3 Estructura y funcionamiento 

El SF del HAV se encuentra ubicado en la planta -1 del edificio de las consultas externas del 

hospital. Su funcionamiento es posible gracias a la cooperación entre un equipo constituido por 

farmacéuticos, enfermeros y auxiliares. Está abierto 365 días al año durante 24 horas, gracias a la 

presencia de un farmacéutico y enfermero de guardia por las tardes y noches.  

Este servicio está dividido en dos áreas: área clínica y área administrativa. El área clínica tiene 

como finalidad ejecutar las actividades relacionadas con la gestión farmacoterapéutica y la atención 

farmacéutica. El área administrativa se relaciona con la organización de las actividades y recursos 

disponibles para una mejor prestación de servicios y de la práctica clínica que involucra criterios de 

eficiencia.  

Todas las actividades inherentes a la farmacia hospitalaria son atribuidas por la Ley del 

Medicamento (Ley 25/1990) y la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana. La 

cartera de servicios prestados por el SF son: dispensación de medicamentos, farmacotecnia, nutrición 

artificial, terapia oncológica, gestión clínica de farmacoterapia, farmacocinética, docencia e 

investigación. Todos estos servicios funcionan con base en los Procedimientos Normalizados del 

Trabajo (PNT)[4].  

En términos físicos, el SF está organizado en círculo para permitir una mayor organización del 

departamento. Las áreas físicas existentes en el SF de HAV están representadas en el anexo I.  

Durante los tres meses de realización de prácticas, pude participar en las actividades de todas las 

áreas existentes en la farmacia y realizar las actividades inherentes a cada servicio. Estas actividades 

se describen al largo de la memoria.  
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3. Gestión de medicamentos: selección, adquisición, almacenamiento y 

conservación 

El SF tiene variadas funcionalidades en la gestión logística del medicamento como está descrito en 

la Ley del Medicamento 29/2006, de 26 de julio. De esta forma, el ciclo de trabajo consta de la selección, 

adquisición, almacenamiento y conservación del medicamento[4]. 

La selección es realizada de acuerdo con criterios de evidencia científica, impacto en el área y 

equivalencia terapéutica. Esta selección es basada en el Guia Farmacoterapéutica (GFT) y realizada 

según las directrices establecidas por la Comisión de Farmacia y Terapéutica. Los criterios de selección 

tienen en cuenta, en primer lugar, los criterios de eficacia y, sólo después, los criterios económicos. Un 

ejemplo de selección cuidadosa de los medicamentos es la relacionada con los citostáticos, que son 

elegidos teniendo en cuenta la necesidad de una menor manipulación, ya que pueden ser peligrosos 

para el operador.  

La adquisición es esencial para garantizar la disponibilidad de medicamentos para la población. 

Es realizada de acuerdo con la gestión de stocks, los pedidos de compra están determinados por los 

consumos del SF. Los pedidos son registrados en ordenador por los administrativos y tienen de ser 

aprobados por el jefe de servicio.  

La recepción de los pedidos la realizan los auxiliares de farmacia por la mañana en la zona de 

recepción, a excepción de los medicamentos pertenecientes a ensayos clínicos, que se recepcionan 

en el área propia. En la entrega, se confirma que se trata del medicamento correcto, la cantidad recibida, 

el lote y la fecha de caducidad, comparando con los datos que son presentados en el albarán de 

recepción que acompaña el pedido. Después de la confirmación, el justificante es firmado por la 

persona que ha recibido y comprobado el pedido y también se sella. El documento es enviado al 

administrativo presente en área de unidosis para que registre la entrada en el programa Orión Logis®. 

El almacenamiento se realiza de acuerdo con la conservación y dispensación del medicamento: 

- dispensación para pacientes ingresados: en Kardex® y nevera; 

- dispensación para pacientes externos: en estanterías y en nevera existentes en la 

Unidad de Farmacoterapia de Paciente Externo (UFPE); 

- los estupefacientes son guardados en un armario presente en el área de farmacotecnia; 

Los medicamentos que se conservan en frío son los primeros que se verifican y se guardan de 

inmediato. Todos los medicamentos son guardados según la fecha de caducidad, es decir, se ordenan 

según el sistema FEFO (“First Expiry First Out”), “Primero en caducar, primero en salir”. 

 

4. Unidad de Unidosis 

La dispensación de medicamentos es un acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de 

medicamentos de acuerdo con la prescripción médica. El sistema de distribución de medicamentos en 

dosis unitarias (SDMDU) es el sistema con mayores ventajas para la dispensación, ya que asegura una 

mayor seguridad para el paciente, una mayor eficacia y menores costes económicos.  
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4.1 Prescripción médica: 

La primera fase de circuito del medicamento es la prescripción médica que llega al SF a través del 

programa Orion Clinic®. En esta área, existe un tubo neumático que permite la comunicación entre las 

plantas del hospital y el SF. El paso siguiente es la validación de las prescripciones por los 

farmacéuticos.  

4.2 Validación / Intervención farmacoterapéutica 

El paso de la validación necesita de una gran responsabilidad y atención del farmacéutico ya que 

garantiza el tratamiento más seguro y eficaz para cada paciente. En esta fase de circuito del 

medicamento, son revisadas todas las prescripciones médicas y si es necesario, son realizados 

intercambios terapéuticos y sustituciones genéricas. Es en esta fase que se detectan 

incompatibilidades medicamentosas, duplicidades terapéuticas, dosis inadecuadas, riesgos 

innecesarios de efectos adversos, alergias y contraindicaciones.  En final, se analizan todos los 

problemas relacionados con medicamento (PRM). Cualquier problema detectado o duda en la 

prescripción se resuelve contactando con el médico prescriptor.  

En HAV, los farmacéuticos realizan validación de las prescripciones electrónicas, a través del 

programa Orion Clinic®, que es la historia clínica electrónica y permite la validación de los tratamientos. 

Para agilizar el proceso, cada farmacéutico es responsable de una unidad médica. Después de la 

validación, enfermería transcribe en el programa Farmasyst® conectado con los sistemas de 

dispensación automatizada.  

4.3 Dispensación y revisión de los carros unidosis 

La distribución de medicamentos para pacientes ingresados se realiza a través del sistema de 

almacenamiento y dispensación automatizado de medicamentos, Kardex®. Este consiste en un armario 

rotativo vertical y horizontal automatizado e informatizado que recibe la información desde el programa 

informático Farmasyst® donde se transcriben las órdenes médicas de cada paciente. En el HAV, existen 

dos Kardex® verticales y dos Kardex® horizontales. La dispensación es realizada por auxiliares de 

acuerdo con las indicaciones recibidas en el Kardex® a través de Farmasyst®. La preparación de la 

medicación se realiza mediante carros de unidosis que permiten dispensar la medicación de 24 horas 

para cada paciente ingresado en el hospital. Cada planta tiene un carro y está compuesto por cajetines 

individuales identificados con el número de cama.  

Valorización personal y actividades realizadas 

En esta área he tenido la oportunidad de entender la importancia del farmacéutico en el proceso 

de validación de prescripciones médicas para conseguir el mejor tratamiento y más seguro para el 

paciente. Algunas de las situaciones en las que pude verificar intervención fueron de: intercambios de 

medicación aprobados por la Comisión de Farmacia y Terapéutica y adecuación a la GFT, dosis 

incorrecta o inexistente en hospital y corrección de la pauta prescripta. El seguimiento del proceso de 

validación me resultó importante para poner en práctica algunos conocimientos adquiridos en la facultad 

y ganar nuevos conocimientos sobre los medicamentos, como dosificación y pautas, a través de las 

búsquedas de información en programas como BotPlus®.  

También he podido realizar la revisión de los carros de unidosis y de la transcripción en Farmasyst® 

con el objetivo de realizar controles de calidad en la dispensación.   
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5. Área de Información de Medicamento 

El área de información del medicamento promueve la resolución de PRM. Tiene como funciones 

participar en la Comisión de Farmacia y Terapéutica desarrollando estrategias para el uso racional del 

medicamento, la selección de medicamentos para su inclusión en GTF, adaptar, preparar y aprobar 

directrices de práctica clínica y protocolos terapéuticos, elaborar y aprobar programas de equivalencia 

terapéutica e implementar protocolos de terapia secuencial. También tiene como compromiso 

desarrollar actividades formativas sobre los medicamentos para todos los profesionales de salud y 

pacientes.  

5.1 Medicamentos de especial control 

Existen medicamentos que necesitan una autorización especial por parte de la Agencia Valenciana 

de Salud pues son medicamentos de uso restringido, uso compasivo, no autorizados en España o 

medicamentos con un procedimiento especial para su dispensación. Esta normativa permite garantizar 

la utilización de los medicamentos para la indicación que fue demostrada científicamente su eficacia y 

seguridad.  

Medicamentos de uso restringido 

Los medicamentos de uso restringido son medicamentos reservados para determinados grupos de 

pacientes o situaciones clínicas, de forma que se garantice una mayor eficacia y menos efectos 

adversos, ya sea por motivos epidemiológicos o económicos. Un ejemplo de ellos son las 

inmunoglobulinas. Cuando se dispensan estos medicamentos, se registra la dispensación en una hoja 

de Excel con los datos de: indicación, nombre y apellidos del paciente, número de historia clínica, 

fármaco prescrito, dosis, fecha de caducidad y lote, nombre y apellidos del médico y diagnóstico[5]. 

Medicamento de uso compasivo  

Según la Ley del Medicamento y el Real Concreto 1015/2009, del 19 de junio, los medicamentos 

de uso compasivo son medicamentos en investigación que son utilizados para indicaciones para las 

que no fueron todavía aprobadas. Su uso permite atender a las necesidades especiales de tratamiento 

de situaciones clínicas concretas, cuya enfermedad es grave o debilitante y/o que supone un riesgo 

para la vida del paciente. Es necesaria una solicitud de autorización acompañada de un informe clínico 

del médico y con la justificación de la necesidad [6, 7].  

Medicamentos extranjeros 

Se trata de medicamentos no autorizados en España pero si en otros países. Su importación se 

realiza sólo cuando es imprescindible para tratamientos de patologías concretas y no existen 

alternativas adecuadas en España. Para solicitarlos se necesita la autorización por parte de la Agencia 

Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Para su adquisición se realiza una solicitud, con los 

datos del paciente y los de mayor relevancia de la historia clínica que justifiquen la solicitud [5-7]. 

Medicamento que requieran un procedimiento especial de dispensación  

Estos medicamentos son los Medicamentos de Alto Impacto Social y Económico (MAISE), que 

tendrán que ser autorizados por el Programa de Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y/o 

Económico (PAISE), programa específico de la Comunidad Valenciana. Los MAISE son medicamentos 

que requieren el análisis comparativo de su eficacia, seguridad y eficiencia frente a las alternativas 
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terapéuticas disponibles debido a su elevado costo económico de forma que se establezcan protocolos 

comunes para todos los centros sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud. Para su utilización es 

necesario una solicitud de tratamiento hecha por el médico. La solicitud puede ser de uso ordinario, es  

decir, la indicación terapéutica del medicamento prescrito está aprobada y es evaluada por el 

farmacéutico o es de uso especial en que la indicación terapéutica no está aprobada y la solicitud es 

evaluada por la Conselleria [8].   

 

6. Unidad de Farmacotecnia 

El área de farmacotecnia de la farmacia hospitalaria desempeña un papel fundamental en la 

elaboración de fórmulas indispensables y convenientes para el hospital y su dispensación, vigilancia y 

conservación. Este servicio permite cubrir las lagunas terapéuticas existentes en el mercado 

farmacéutico, preparando formulaciones no disponibles y adaptar los medicamentos a las necesidades 

de cada paciente.   

Según el Real Decreto 175/2001, el farmacéutico tiene como principales funciones la elaboración 

y la actualización de PNT para la preparación de fórmulas medicamentosas (estériles y no estériles) y, 

consecuentemente, la preparación y el control de calidad de estas fórmulas, garantizar el cumplimento 

de los PNT en la elaboración y supervisar el proceso. También se lleva el control del acondicionamiento 

de los medicamentos e incorporar criterios médicos basada en la evidencia en las nuevas fórmulas 

solicitadas [9].  

Esta área está dividida en medicamentos manipulados (estériles y no estériles) y reenvasado de 

medicamentos.  

6.1 Medicamentos manipulados 

La preparación y elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales se registran y se 

etiquetan utilizando el programa informático Magistra® MIOF 2.01. Los procedimientos de elaboración 

obtenidos en Guía de Elaboración y Control contienen toda la información desde composición, modus 

operandi, envasado, conservación y fecha de caducidad del preparado. Las etiquetas contienen como 

principal información el nombre del principio activo, dosificación, fecha de elaboración y de caducidad, 

vía de administración, número de recetario e indicaciones de conservación y cuidados a tener con el 

medicamento. Al final de la preparación, se apunta el nombre del elaborador así como el lote y fecha 

de caducidad de las materias primas utilizadas.  

Para la dispensación de los medicamentos manipulados, es necesario una hoja de solicitud bien 

cumplimentada con los siguientes datos: la denominación de preparado, la cantidad solicitada, la firma 

del médico y su número de colegiado y la indicación. En el momento de dispensar, se registra siempre 

el número de recetario y fecha de caducidad de la preparación. Las solicitudes y guías de elaboración 

y control se archivan en carpetas.  

6.1.1 Manipulados no estériles 

La preparación se realiza en el área de farmacotecnia. En este caso, el farmacéutico es 

responsable de la preparación. En esta sala, se dispone de una balanza analítica, un aparato de 

agitación magnética y de calor y encapsuladores. Para la preparación, se utilizan guantes, mascarilla, 

gorro y, si necesario, gafas. 
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Las formulaciones son conservadas a temperatura ambiente y dispuestas en estanterías.  

Para facilitar la disponibilidad de medicación para el hospital, el SF presenta varias formulaciones 

en stock para una mayor rapidez en su dispensación. De esta forma, es necesario controlar siempre la 

caducidad de estos preparados para que, en final de su fecha de caducidad, sean substituidos. 

Después del fin de la fecha de caducidad, se colocan en contenedores propios para ser degradados. 

Las formulaciones en stock y sus indicaciones terapéuticas se presentan en el anexo II1.  

6.1.2 Manipulados estériles 

Los medicamentos estériles que se preparan son colirios e intravítreas.  

El colirio más solicitado por el hospital es suero autólogo, muy utilizado en el tratamiento de ojo 

seco. Para su preparación, es necesario una solicitud con nombre del paciente.  

La dispensación de las preparaciones intravítreas al quirófano de oftalmología, como Eylea®, 

Lucentis® o el implante intravítreo, Ozurdex® se realiza mediante la prescripción médica electrónica e 

interconsulta. Esta prescripción se registra en una base de datos para el control de farmacia. Para la 

preparación de formulaciones intravítreas, se hace un fraccionamiento. Un ejemplo es la preparación 

de Eylea®: un vial permite obtener 4 jeringas.   

La preparación se realiza en la campana de flujo laminar horizontal por las enfermeras. Al finalizar 

la preparación, el farmacéutico revisa los preparados y por verifica el registro de la fecha de caducidad 

y lote de las materias primas utilizadas en la hoja de procedimiento de elaboración.   

También hay formulaciones de productos estériles en stock en la farmacia. Estas están 

presentadas así como las indicaciones terapéuticas en el anexo II2.  

El acondicionamiento es de la responsabilidad del farmacéutico. Las preparaciones intravítreas se 

guardan en el congelador (-30ºC) y los colirios se guardan en nevera (2-4ºC) y en congelador (-30ºC). 

6.2 Reenvasado 

Cuando es necesario porque los medicamentos no vienen en envase clínico o los comp. son 

fraccionados, es necesario reenvasarlos y etiquetarlos de forma individual. Para este proceso, se utiliza 

un aparato específico. Un de los ejemplos es la metadona cuyo blister no contiene la fecha de caducidad 

y, de esta forma, es necesario reenvasarlo para que en la dispensación consten todos los datos 

imprescindibles para su trazabilidad.   

En el HAV, el reenvasado se realiza por dos auxiliares con posterior verificación de la cantidad 

preparada por parte del farmacéutico. Se almacenan según corresponda, en el armario de los 

estupefacientes en el caso de la metadona o en los almacén Kardex®. La etiqueta de los medicamentos 

reenvasados debe contener la siguiente información: nombre comercial y del principio activo, 

dosificación, número de lote, fecha de caducidad y excipientes si son de indicación obligatoria, como 

por ejemplo lactosa.  

Los estupefacientes reenvasados se destinan esencialmente a la Unidad de Desintoxicación 

Hospitalaria (UDH). Para esta unidad, se reenvasan en cápsulas opacas todos los medicamentos que 

contienen el principio activo metadona y también, en el caso del placebo, sacarina. Estas cápsulas son 

opacas pues el paciente no debe saber qué está tomando. Otros medicamentos, que se almacenan en 

el Kardex®, pueden ser reenvasados y dispensados a las diferentes plantas del hospital. En este caso, 
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los fármacos reenvasados son aquellos en que son necesarios en menor dosis que las que existen en 

el mercado o no tienen registro de fecha de caducidad y lote en el blíster.  

Todos los medicamentos reenvasados se registran en hojas para controle de gestión en la 

farmacia.  

Valorización personal y actividades realizadas  

En los primeros momentos que estuve en el área de farmacotecnia, conocí todos los 

procedimientos normalizados a utilizar así como pude realizar todas las tareas que son la 

responsabilidad del farmacéutico y aprender el funcionamiento de los programas de registro de datos 

de las interconsultas de oftalmología y Magistra® MIOF 2.01. Pude preparar todas las formulaciones no 

estériles de stock de la farmacia y también visualizar la preparación de formulaciones estériles en 

campana de flujo laminar horizontal en particular del medicamento Eylea® y suero autólogo. Por otro 

lado, surgió una oportunidad de preparación farmacéutica de cápsulas, algo poco recurrente en el 

hospital en cuestión. Las cápsulas se prepararan con el principio activo perclorato de potasio como una 

solicitud especial para el tratamiento de hipertiroidismo secundario resultante da toma de medicamento 

amiodarona, cuyo tratamiento era refractario a antitiroideos.  

En este período, además he ayudado el farmacéutico a realizar la introducción y revisión de toda 

la información sobre algunos preparados oficinales y fórmulas magistrales en un nuevo programa, 

PFarma®. De esta forma, obtuve una noción de todas las preparaciones realizadas por la farmacia y he 

entendido cuál era la su indicación terapéutica y cuidados a ter con los medicamentos.  

También he tenido la oportunidad de elaborar un nuevo procedimiento que no era realizado en 

HAV, preparación de plasma autólogo rico en plaquetas para oftalmología. Después de ser realizado 

el pedido del procedimiento a un hospital que lo realizaba, la técnica fue previamente testada para 

comprobar que era realizada de una forma correcta. De esta forma, pude estar involucrada 

completamente en el proceso de prueba, teniendo la oportunidad de realizar todos los pasos del 

procedimiento, inclusive la manipulación de la muestra (sangre) en cámara de flujo laminar horizontal.  

 

7. Estupefacientes y psicotrópicos 

El SF es el responsable por la custodia y dispensación controlada de los medicamentos 

estupefacientes y psicotrópicos a nivel hospitalario. Esta dispensación es controlada por ley debido al 

alto riesgo de sobredosis y de adición que estas substancias pueden provocar [5].  

7.1 Estupefacientes 

De acuerdo con la legislación, los estupefacientes se encuentran cerrados en un armario. Este 

armario tiene un acceso restricto sólo al farmacéutico responsable de su dispensación mediante la 

utilización de una llave.   

Dispensación de estupefacientes para el hospital 

La adquisición de estupefacientes por parte de las diferentes plantas ocurre a través de la 

presentación de una hoja de preparación y un vale oficial – “Vale de reposición de stock de 

estupefacientes”. La hoja de preparación es un resumen de total de los estupefacientes solicitados por 

la planta. Presenta el código correspondiente al servicio hospitalario solicitante y la cantidad requerida 

de cada estupefaciente escrito en efectivo. El vale oficial es un documento triplicado: la hoja blanca 
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original que pertenece a los SF; el duplicado azul que será colocado junto a la historia clínica; el 

triplicado amarillo que pertenece a la unidad clínica. Cada vale corresponde sólo a uno estupefaciente 

excepción de la unidad de cirugía en que cada vale presenta los estupefacientes necesarios para cada 

paciente por una cuestión de facilidad del servicio hospitalario. La información existente en cada vale 

es: 

- Información del paciente y planta en la que está; 

- Nombre del médico, número de colegiado y firma;  

- Nombre del estupefaciente, dosificación y cantidad pedida (escrita en letra); 

- Identificación de la persona responsable por la administración y firma (excepción de la 

unidad de cirugía).  

Si todos los datos mencionados están presentes, puede dispersarse la medicación solicitada. En 

caso contrario, esta no es dispensada siendo el vale enviado para la planta para su corrección. El error 

más común es la ausencia de la firma del médico.  

Después de la identificación de todos los puntos mencionados y de se verificar si las cantidades 

solicitadas corresponden al número de estupefacientes solicitados en los vales oficiales, el 

farmacéutico firma la cantidad cedida en número escrito en letras en la hoja de preparación. 

Posteriormente, los estupefacientes son recogidos en bolsas debidamente identificadas con el servicio 

hospitalario solicitante. Por último, los auxiliares de cada servicio hacen el levantamiento de los 

medicamentos, procediendo a su recuento y verificación. Cada vale oficial y hoja de preparación serán 

firmados y fechados por el farmacéutico y por el auxiliar en el respeto local de dispensación y recepción, 

respectivamente. El original de los vales oficinales es recogido por el farmacéutico y guardado de forma 

que se procede al control de las reposiciones de los estupefacientes y se entrega al administrativos 

para producir los descuentos en el stock del SF. Las restantes hojas del vale son llevadas por el auxiliar 

junto con los estupefacientes.   

Todas las semanas, el miércoles, se realiza el recuento de los estupefacientes para comprobar si 

la cantidad existente en términos informáticos es la misma a la cantidad efectivamente existente en el 

armario.  

Dispensación de estupefacientes para los centros de salud 

La dispensación de estupefacientes a los centros de salud también necesita de un vale oficial que 

tiene las mismas características mencionadas anteriormente. Cualquier error en los registros, puede 

imposibilitar la dispensación de estos medicamentos. En este caso, se hace un registro de la 

dispensación en una hoja, donde se identifica el centro de salud solicitante, número de vale oficial, 

fecha de dispensación y número de control (consecutivo), que es firmada por el farmacéutico que 

dispensa y por el transportista. Después de la preparación del medicamento, este es inserido en una 

caja que es cerrada y identificada con una pegatina donde se indica el nombre del centro de salud, 

número de control y la indicación de “Medicación especial control”. La copia amarilla del vale oficial 

queda en farmacia y el medicamento es acompañado del original y del triplicado (copia azul). El vale 

original es devuelto con la firma del responsable del centro de salud. Cuando el original de vale oficial 

no es devuelto o no está debidamente firmado, el SF notificará a Dirección de Atención Primaria. 
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El descuento de stocks es realizado todos los lunes por los administrativos a través de las copias 

amarillas que son, después, archivadas junto al vale original.  

7.2 Psicotrópicos 

Los medicamentos psicotrópicos se encuentran en el Kardex®. Su dispensación es un poco distinta 

de los estupefacientes. El farmacéutico recibe la hoja de preparación pero no es necesario un vale 

oficial. Esta hoja de preparación se entrega al administrativo que está en área de unidosis para que se 

produzca la entrada informática de la solicitud, donde se obtiene el número de registro del pedido. La 

auxiliar recoge los medicamentos después de la programación en el Kardex®. Estos son entregues al 

farmacéutico que confirma su recogida y se colocan en una bolsa con la identificación de planta. 

Posteriormente, el auxiliar de la planta recogerán las bolsas con los psicotrópicos y la hoja es firmada 

por el farmacéutico y por el auxiliar tal como ocurre con la dispensación de los estupefacientes. La hoja 

es nuevamente suministrada a la administración para dar salida de los psicotrópicos dispensados.  

El área de dispensación de los estupefacientes se comparte con el área de farmacotecnia, por eso, 

hay un sólo farmacéutico para las dos funciones. 

Valorización personal y actividades realizadas 

He realizado la preparación de los estupefacientes para las distintas plantas incluso la preparación 

de metadona líquida preparada en vasillos con la dosis correcta para los pacientes y he revisado las 

hojas de preparación de estupefacientes. He realizado el inventario de stocks de los estupefacientes 

durante la mayor parte del tiempo de las prácticas.  

 

8. Área de farmacocinética 

Los principales propósitos de la farmacocinética son permitir la individualización posológica y 

optimización de los tratamientos farmacológicos en el sentido de promover la mejor terapéutica posible 

al paciente. De esta manera, son establecidos protocolos de monitorización plasmática de 

medicamentos de forma a determinar los niveles plasmáticos y realizar estudios farmacocinético de 

fármacos de estrecho rango terapéutico.  

En el HAV, las determinaciones farmacocinéticas son realizadas en muestras de sangre y con el 

aparato ARCHITECT®I1000SR. Para su correcto funcionamiento, cada semana, especialmente en 

lunes, se realiza la limpieza diaria y semanal y se preparan los controles para cada fármaco excepto 

para ciclosporina y metotrexato (se realizan siempre que ocurre una determinación). La limpieza diaria 

está hecha con agua y el mantenimiento semanal comprende la limpieza manual de brazo pipeteador, 

estación de lavado y de sondas y limpieza de copa de lavado con detergente (solución de hipoclorito 

de sodio 0.5%) y agua. 

El programa del aparato está conectado a un programa informático, Gestlab®, de forma a facilitar 

el intercambio de información de la determinación.  

La determinación farmacocinética es solicitada a través de una “Hoja de motorización de 

farmacocinética“, que contiene datos personales del paciente, datos del servicio hospitalario, situación 

clínica (diagnóstico) e informaciones clínicas y antropométricos relevantes (peso, talla, creatinina, urea, 

proteínas totales y albumina), motivo de solicitud, tratamiento actual (fecha de inicio, dosificación, 

horario de última administración y fecha de la última dosis), fecha y hora de extracción de las muestras 
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y fármaco a analizar. Esta solicitud es, después, registrada en el libro de registro donde se coloca fecha, 

número de registro (consecutivo y único para cada medicamento), origen (planta del HAV, centro de 

salud o otro hospital que haga la solicitud), nombre del paciente, fármaco a analizar y resultado 

obtenido. Toda esta información, que está escrita en hoja de solicitud es obtenida en OrionClinic® y 

será introducida en programa GestLab®.  

Después de recibir la muestra, el primer paso es centrifugar la muestra de sangre, caso sea 

necesario y procesar la muestra en aparato ARCHITECT®I1000SR. En este hospital, son analizados los 

siguientes fármacos: ciclosporina, carbamazepina, fenitoina, digoxina, fenobarbital, gentamicina, 

metotrexato, ácido valproico y vancomicina. Estos medicamentos son utilizados para control de 

trastornos bipolares, epilepsia y otras desordenas psiquiátricas, insuficiencia cardíaca y fibrilación 

auricular. Para el análisis de las muestras, son utilizados reactivos que son conservados en la nevera 

y que son colocados en aparato antes de las muestras.  Sin embargo, la determinación plasmática de 

algunos fármacos no ocurre en HAV como por ejemplo la determinación del topiramato y amikacina.  

Para determinar estos principios activos en otro hospital, el farmacéutico contacta con el farmacéutico 

del otro hospital y, después se llama el transportista para enviar la muestra con la hoja de solicitud. 

Después de la salida del resultado se hace un informe de farmacocinética con destino al servicio y 

médico que ha solicitado. Además, en el informe se incluye una valoración farmacocinética y 

farmacodinamica a partir del valor de concentración obtenido. Este comentario es realizado de acuerdo 

con la enfermedad del paciente, parámetros bioquímicos referidos previamente y edad del paciente. 

Normalmente, la determinación es realizada para control y seguimiento de la terapia. En este informe, 

el farmacéutico puede recomendar el cambio de la dosis cuando la concentración plasmática está abajo 

o arriba del rango terapéutico y también el tempo que se debe esperar hasta la próxima determinación. 

Algunas veces para saber cuál es la mejor dosis para determinado paciente, se puede realizar estudios 

poblacionales en programa PSK®. Este programa permite verificar cual a mejor dosis para una persona 

tiendo en cuenta la existencia de pacientes con características más próximas de sí. Se usan datos 

como peso, talla, dosis, creatinina y edad siendo después obtenida la dosis que parece ser más correcta 

para el paciente. 

Valorización personal e actividades realizadas 

En esta área, amplié mis conocimientos en el área de biofarmacia y farmacocinética y entendí la 

importancia de estas áreas en farmacia hospitalaria. He percibido que el acompañamiento del 

tratamiento por parte del farmacéutico es fundamental para permitir que sea efectivo y seguro evitando 

la toxicidad.  

Pude realizar todos los pasos efectuados en esta área. He aprendido el funcionamiento del 

programa Gestlab®, introducido datos en este así como participar en la realización del informe clínico 

escrito por el farmacéutico sobre el resultado obtenido. He recordado los conocimientos sobre el rango 

terapéutico de cada fármaco analizado y el período correcto de obtención de la muestra de acuerdo 

con el estudio a realizar (concentración plasmática máxima o mínima).  
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9. Unidad de Farmacoterapia de Paciente Externo  

La Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos desarrolla una función específica que 

hace de conexión entre la estructura hospitalaria y la red sanitaria de atención primaria.  Las diferentes 

funciones son dispensar y controlar los medicamentos de uso hospitalario prescritos a pacientes no 

hospitalizados que requieren una vigilancia, supervisión y control en el campo de la atención sanitaria 

especializada.  Los objetivos principales son la seguridad, la rapidez y la calidad total del proceso [10].   

En este hospital, la UFPE está formada por una enfermera, una auxiliar de enfermería, un 

farmacéutico y un residente. Todos estos profesionales interactúan de forma coordinada entre ellos 

para promover la buena atención al paciente. Está dividida en dos espacios propios independientes 

entre sí para preservar la intimidad y confidencialidad del paciente: en uno está la enfermera y auxiliar 

y, en el despacho del farmacéutico, está el farmacéutico y residente.  

Los fármacos dispensados en la UFPE son medicamentos de uso hospitalario y diagnostico 

hospitalario, medicamentos de uso compasivo, extranjeros o que requieren un procedimiento especial 

de dispensación. Son utilizados para diferentes indicaciones como enfermedades infecciosas (virus de 

inmunodeficiencia humana, VIH; virus hepatitis B, VHB; virus hepatitis C, VHC), uso en reumatología 

(esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, artritis reumatoide),  enfermedades sanguíneas 

(anemia, tanto por citostáticos como por insuficiencia renal crónica; neutropenia), enfermedades 

pulmonares (fibrosis quística; hipertensión pulmonar primaria), enfermedades digestivas (enfermedad 

inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn y colite ulcerosa), tratamiento oncológico y para 

infertilidad.  

El farmacéutico recibe a todos los pacientes que van iniciar un tratamiento y en los cambios. Todos 

los demás pacientes son atendidos por las enfermeras. La primera consulta es siempre realizada por 

el farmacéutico donde se proporciona toda la información sobre el tratamiento, tanto de forma verbal 

como de forma escrita a través de hojas de información. La información incluye la forma correcta de 

administración y conservación, posibles efectos adversos, interacciones y recomendaciones sobre 

promoción de la salud y estilo de vida saludable. En caso de la administración intramuscular o 

subcutánea, es necesario una especial atención de la explicación de cómo se hace la aplicación. 

Además, se hace una demostración de cómo se deben administrar los fármacos. En las consultas 

siguientes, la enfermera o el farmacéutico intentan percibir como está a corriendo el tratamiento, la 

adherencia al tratamiento y si paciente tiene efectos adversos. 

Para la dispensación de medicación, el farmacéutico tiene de hacer la gestión de los protocolos de 

tratamiento prescritos por el médico. El estudio y confirmación de los protocolos es realizada en 

programa MDIS®. El levantamiento de la medicación es realizado según la presencia de una receta, 

que puede ser en papel o electrónica. Esta receta tiene un periodo de validez de 6 meses desde que 

no haya cambio o modificaciones de tratamiento. La receta dispone de los datos del paciente, datos 

del prescriptor, datos del medicamento (nombre comercial o principio activo, forma farmacéutica, 

posología, vía de administración y duración del tratamiento), fecha de prescripción y firma. Antes de la 

entrada del paciente para la consulta, el farmacéutico establece el procedimiento normalizado para 

cada tipo de medicamento y situación clínica del paciente y tiene la preocupación de mirar la historia 

clínica del paciente en Orion Clinic® y mirar el histórico de toda la medicación dispensada en el hospital 
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en programa MDIS®. El control de dispensaciones previas es también realizado en programa 

Farmasyst® o IRIS®.  

A través de la pauta, el farmacéutico calcula la medicación necesaria para el paciente a través del 

programa MDIS®. Este programa permite verificar cuanto tiempo dura la medicación y determinar la 

próxima cita. También permite proporcionar información sobre la adherencia al tratamiento por parte 

del paciente. El caso de primera visita o en casos en los que el paciente acude a la UFPE sin cita previa, 

sólo se le proporciona medicación para 1 mes. En cada dispensación nunca se dispensa medicación 

para más de 2 meses, salvo casos excepcionales que necesitan de autorización.  

Una vez calculada la cantidad de medicación, esta es recogida. En caso de ser medicamento de 

uso compasivo, MAISE o extranjero, es necesario verificar la prescripción de hoja de autorización así 

como esta ser autorizada. Todos los pedidos de medicamentos de control especial son registrados en 

una base de datos para control interno. La dispensación es realizada en programa MDIS®, donde se 

anota el lote de las cajas dispensadas y cuantidades. En final el paciente firma la receta para 

comprobación de dispensación y se entrega una copia de la receta al paciente. El registro de la 

dispensación es realizado en los programas informáticos Farmasyst® o IRIS®, donde se anota el 

medicamento dispensado y la próxima cita.  

Esta área tiene como suplemento un e-mail que permite una proximidad mayor con el paciente y 

que es revisado todos los días. Este e-mail puede ser utilizado por el paciente para presentación de 

cualquier duda sobre el tratamiento o para cambio de la próxima cita.  

También es función del farmacéutico hacer los controles de los pedidos de medicamentos utilizando 

el programa OrionLogis® y solucionar cualquier problemas que afecte a los medicamentos dispensados 

a pacientes externos. 

Por último, se realizan estadísticas de forma anual, trimestral o mensual, en las que se recogen 

datos para determina el número de pacientes que recurren a la UFPE de cada especialidad y el número 

de pacientes que siguen un determinado tratamiento. 

Valorización personal e actividades realizadas 

En el tiempo que estuve en UFPE, pude asistir a variadas consultas realizadas por el farmacéutico. 

En estas consultas externas, es importante la explicación de como se pude tomar el medicamento, con 

alimentos o sin alimentos, como se hace la preparación de medicamento o como se hace la 

administración en caso de ser administración subcutánea con plumas precargadas También es 

importante avisar para la presencia de posibles efectos adversos pero sin alarmar al paciente y como 

se hace la conservación de medicamento en casa. De esta forma, puede aprender sobre los 

medicamentos en general y recordar y profundizar un poco más sobre las distintas patologías 

principalmente VIH y hepatitis.  

Tuve la oportunidad de aprender cómo se manejan los programas necesarios como MDIS®, 

Farmasyst®, IRIS® y también OrionLogis®, utilizado para gestionar el almacén de UFPE. He aprendido 

técnicas de comunicación y la importancia de una buena comunicación para la correcta toma por parte 

del paciente.  

Se me pidió que se realice la actualización del documento con el listado de los medicamentos que 

necesitan de autorización especial, MAISE (anexo III) [11]. También he realizado otro documento con 
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el listado de MAISE pero sólo con los MAISE presentes en el UFPE (anexo IV). También he realizado 

un inventario referente al número de pacientes que recurrían a esta unidad para la recogida de 

medicación (anexo V) y un documento con todos los medicamentos de la unidad con la información 

sobre la forma correcta administración de los medicamentos en lo que se refiere a la toma con comida 

o sin comida (anexo VI). También puede preparar hojas de información para pacientes sobre algunos 

medicamentos (anexo VII). 

 

10.  Área de nutrición artificial 

Los objetivos del área de nutrición artificial son desarrollar protocolos individualizados y 

normalizados, indicar, seguir y evaluar la evolución de los pacientes que requieren nutrición artificial y 

preparar mezclas de nutrición parenteral. El tratamiento nutricional es esencial para disminuir las 

complicaciones posquirúrgicas, la morbilidad y la permanencia del paciente en el hospital. El recurso a 

la nutrición artificial sólo debe ocurrir cuando la vía digestiva está inutilizada o es insuficiente que pueda 

llevar a la desnutrición del paciente. 

La nutrición artificial puede involucrar la nutrición enteral (suplementos nutricionales orales y uso 

de sondas por vía nasogástrica, nasoenteral o percutánea) o nutrición parenteral (periférica o total).  

En el HAV, existe un sólo farmacéutico responsable por esta área. Es este profesional de salud 

que necesita de evaluar el estado nutricional del paciente antes de la prescripción de una nutrición, 

calcular los requerimientos nutricionales, determinar que tipo de nutrición es la más adecuada para 

cada paciente, promover su elaboración y realizar el seguimiento del paciente.  

10.1 Valoración nutricional 

Después de la llegada de una solicitud de nutrición artificial, la valoración nutricional es la primera 

tarea a hacer. Esta evaluación permite saber el grado y tipo de desnutrición que paciente tiene. De esta 

forma, se analiza la historia clínica para identificar la enfermedad y las alteraciones que están a afectar 

al estado nutricional, la historia nutricional, índices bioquímicos y se exploran los marcadores 

antropométricos y físicos como talla, peso e índice de masa corporal. Toda la información se encuentra 

en OrionClinic®.  

10.2 Cálculos de requerimientos nutricionales 

Después de determinada el tipo de desnutrición, se establece los requerimientos nutricionales del 

paciente. Este estudio individualizado permite individualizar la nutrición para cada paciente de acuerdo 

con su enfermedad, condición física, entre otros. Los requerimientos pueden ser divididos en 

energéticos, proteicos, de hidratos de carbono, lípidicos, hídricos, de electrolitos y de vitaminas y 

oligoelementos. 

Requerimiento energético individualizado: se realiza mediante la aplicación del Fórmula de 

Haris-Benedict:  

Hombres = 66,47 + (13,75 x Peso en Kg) + (5,0 x Altura en cm) – (6,76 x Edad en años) 

Mujeres = 655,10 + (9,56 x Peso en Kg) + (1,85 x Altura en cm) – (4,68 x Edad en años) 

Requerimiento proteico: las necesidades de las proteínas varían de acuerdo con la enfermedad 

y en función del grado de estrés metabólico. Para determinar mejor los requerimientos proteicos, es 
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necesario hacer el balance nitrogenado, o sea, la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el excretado. 

Es necesario tener en atención las alteraciones renales o hepáticas así como la existencia de pérdidas 

anormales de nitrógeno por diarrea, fístulas gastrointestinales y drenajes. Debido a esto, es necesario 

conocer la cantidad de proteínas a aportar a cada paciente en función de sus requerimientos diarios.  

Balance nitrogenado (g) = (proteína aportada (g)/6,25) – (urea (g/L) x 0,47 x volumen de orina (L/24 

h) + 4 g)  

*4g: pérdidas de nitrógeno en heces y sudor + pérdidas extras (aspiración, drenajes, fístulas, etc.). 

Requerimiento hídrico: es necesario la administración de 1 ml de agua por cada 1 Kcal ingerida. 

Sin embargo es importante realizar la evaluación de la diuresis y estadio de la hidratación del paciente, 

sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia renal y cardiaca.  

Requerimiento de electrolitos: en HAV, si no hay analítica con los valores de electrolitos, se 

aportan en las cantidades standard con posterior modificación después de la obtención de la analítica.  

Requerimiento de vitaminas: ya existen preparados que contienen una mezcla de oligoelementos 

y vitaminas con las cuantidades necesarias para cubrir los requerimientos diarios. 

10.3 Selección del tipo nutrición más adecuada 

La selección del tipo de nutrición más adecuada depende de la enfermedad, condiciones del 

paciente y requerimientos nutricionales.  

En la nutrición parenteral, la elección de la vía de administración depende de los requerimientos 

nutricionales, de la necesidad de restricción de volumen, de la disponibilidad de acceso venoso y 

duración prevista del soporte [12].  

10.4 Seguimiento y visitas al paciente 

El seguimiento del estadio del paciente permite evaluar periódicamente los controles clínicos y 

bioquímicos realizados o se realiza una orden para su realización como glicemia y otros parámetros 

bioquímicos para comprobar la efectividad del soporte nutricional y prevenir posibles complicaciones. 

Es necesario realizar un control de electrólitos en sangre 2-3 veces por semana y una analítica general 

1 vez por semana.  

Todos los días, después de la evaluación de datos clínicos de los pacientes, son realizadas visitas 

al pacientes con soporte nutricional. En este ámbito, el farmacéutico habla con la familia y paciente 

para percibir la receta del paciente a la comida así como a la de los medicamentos e informa el paciente 

en el caso de que haya cambios en su nutrición o para explicar como se hace el esquema nutricional. 

Se comenta siempre con el médico y la enfermera sobre condiciones del paciente y cualquier alteración 

y todas las correcciones se discuten con estés profesionales de salud responsables por el paciente.  

De acuerdo con las informaciones obtenidas de las visitas y de los comentarios de profesionales 

de salud, son realizadas las alteraciones necesarias a las nutriciones a través del programa Nutri-Data®. 

Este programa apoya el farmacéutico en el cálculo de requerimientos energéticos, en la selección de 

la dieta con base en los requerimientos energéticos y en las características clínicas del paciente. 

También son realizados ajustes en la dosis de insulina (si necesaria) de acuerdo con los niveles diarios 

de glucosa en sangre. 
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10.5 Elaboración 

Después de las correcciones a las nutriciones, se imprime hojas de preparación de nutrición 

parenteral. La preparación de soporte nutricional es llevada a cabo por las enfermeras del SF en 

campanas de flujo laminar horizontal. En la preparación, es importante tener algunos cuidados para 

evitar incompatibilidades entre los diferentes elementos. Cada preparación es identificada en final de 

su elaboración con una etiqueta que contiene las siguientes informaciones: 

- Datos del servicio médico 

- Nombre y apellidos del paciente y número de cama. 

- Fecha de infusión. 

- Tipo de fórmula.  

- Vía de administración, velocidad y duración de la infusión.  

- Aditivos (fármacos o insulina) 

- Cantidad de cada nutriente. 

- mEq de electrolitos. 

- Fecha de caducidad y conservación. 

Valorización personal y actividades realizadas 

Puede observar a ejecución de todas las tareas descritas anteriormente. He aprendido a realizar la 

valoración nutricional de cada paciente, entender como se establece los requerimientos nutricionales 

para cada person y se hace el registro de la información en programa Nutri-Data®. Destaco también las 

visitas a los pacientes que no tenía idea de que sería el farmacéutico a realizar y que me he permitido 

percibir la importancia de la comunicación entre profesionales de salud para un mejor y más eficaz 

tratamiento del paciente. 

Además, he podido observar y realizar la preparación de las nutriciones en la campana de flujo 

laminar horizontal y aprendido que cuidados tenemos de tener en la preparación. En estas 

preparaciones, el hospital tiene a disposición bolsas que contiene las mezclas standard de los 

nutrientes. Después de la mezcla de estos componentes, se adicionan todos los outros constituintes 

pero estos tienen una orden concreta para la adición, como el caso de los lípidos que son adicionados 

soló en la parte final del proceso de preparación. Por otro lado, es necesario saber que algunos de los 

componentes que no se pueden mezclar previamente. Dos ejemplos son: el calcio y magnesio debe 

ser introducido en último lugar o cerca del final para tener la concentración de fosfato lo más diluida 

posible una vez que se ocurrir la mezcla entre estos elementos, se puede observar precipitación o 

también no se deben mezclar oligoelementos y vitaminas en el mismo frasco para evitar la interacción 

entre cobre-vitamina C.  

A pedido de la farmacéutica he realizado una búsqueda sobre un suplemento rico en carbohidratos, 

Nutricia preOp®. La finalidad del estudio era entender el beneficio de ser ingerido por pacientes que 

iban a realizar una cirugía al colón así como entender cuál la dosificación. Con la información obtenida, 

he hecho una nota farmacéutica presente en anexo VIII. Además, con la investigación pude 

comprender que el uso de suplementos nutricionales en el preoperatorio puede ser importante 

principalmente en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía colorectal. Al evitar el ayuno 

prolongado para una cirugía y promover la ingestión de altos hidratos de carbono, permite evitar la 
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deshidratación, ayuda a una rápida recuperación y permite que ocurra un equilibrio metabólico con el 

mantenimiento de la función muscular, el balance proteico y reducción del riesgo de resistencia a la 

insulina post-cirugía y, consecuentemente, evitar la hiperglucemia post-cirugía [13-16]. 

 

11. Terapia oncológica 

La unidad de oncología tiene como finalidad proporcionar terapia onco-hematológica adecuada, 

eficiente y segura para el paciente. Eso permite anadir valor al proceso asistencial a través de la 

atención farmacéutica orientada a sus necesidades y expectativas y a la obtención de los mejores 

resultados en salud, de forma integrada y corresponsable con los demás profesionales sanitarios.  

Este servicio farmacéutico dispensa medicamentos citostáticos para varios servicios médicos: 

oncología, hematología, urología y oftalmología.  

Para la dispensación de los citostáticos, existe un ciclo de trabajo que involucra el médico, el 

farmacéutico y el enfermero.  Estos tres profesionales se comunican entre sí por un programa 

informático, Oncofarm®, que engloba todo el proceso terapéutico. Este programa sirve de apoyo para 

optimizar todas las actuaciones de los profesionales y contribuir para una mejor y más fácil 

comunicación entre ellos.  

11.1 Prescripción médica 

La prescripción de los antineoplásicos debe ser basada en esquemas de tratamiento protocolizados 

y consensuados, siendo que, por veces, necesario una requisición de conformidad previa del 

tratamiento para su financiación por el Sistema Nacional del Salud. El médico es responsable por la 

evaluación del paciente y por la prescripción del ciclo de quimioterapia que mejor se adecua al paciente. 

La confirmación de la administración del tratamiento se hace a través del programa Oncofarm®.  

11.2 Validación farmacéutica 

La validación farmacéutica tiene como base la prevención de PRM y también la verificación y 

comprobación del tratamiento prescrito. El farmacéutico asegura la validación del tratamiento, o sea, 

prueba la indicación del tratamiento quimioterápico, historia farmacoterapéutica y clínica, posología que 

es determinada segundo la superficie corporal o a través del peso, premedicación, tratamiento de 

soporte, datos clínicos, entre otras.  Después de la confirmación da prescripción y la validación, se 

imprime una hoja de preparación individualizada – hoja de preparación del tratamiento – que está 

identificada con: 

- Datos de identificación del paciente nombre, apellidos, superficie corporal, peso y 

número del historia clínica; 

- Servicio medico donde paciente está 

- Diagnostico 

- Indicación del enfermedad 

- Protocolo quimioterápico: fármacos, posología y números de ciclos 

- Datos de la reconstitución de los antineoplásicos (disolvente y volumen a emplear), 

dosis y volúmenes calculados, vehículos en el que se debe añadir el fármaco, 
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estabilidad y condiciones de conservación, precauciones o instrucciones especiales si 

es necesario y volumen de reconstitución.  

Posteriormente, esta hoja es firmada por el farmacéutico, y se imprime las etiquetas para identificación 

de los preparados que contiene la misma información que la hoja pero adicionalmente contiene la fecha, 

hora, detalles sobre administración (vía, duración y velocidad) y fecha de caducidad. En caso del 

farmacéutico verificar alguna anomalía en la prescripción médica como, por ejemplo, la dosis fijada no 

es correcta o la dosis prescripta es superior a la administración en el ciclo anterior, este llama el médico 

para comentar su opinión y se produce un cambio de impresiones sobre el caso en cuestión. 

El sentido de facilitar la identificación del tratamiento y la enfermedad oncológica o hematológica 

en cuestión, estos se presentan a través de protocolos como: FOLFOXI (ácido folinico + 5-fluoruracilo 

+ oxiplatino) y FOLFORI (ácido folinico + 5-fluoruracilo + irinotecan).  

Existen algunos protocolos, medicamentos neoplásicos y anticuerpos monoclonales que no están 

aprobados en el hospital o en España o la prescripción está fuera de las indicaciones terapéuticas. Así 

es necesario emitir una solicitud basada en evidencias científicas, trabajos o guías publicados, un 

informe clínico y una autorización del gerente de SEFH. Estos medicamentos pueden ser de uso 

compasivo, MAISE o de uso restringido. 

11.3 Elaboración/ Dispensación 

La elaboración de citostaticos es realizada por las enfermeras en salas diferenciadas que presentan 

un gradiente de presión de forma a asegurar a seguridad de las preparaciones así como del operador 

y del medio ambiente. Este ambiente controlado permite el esterilidad y calidad de la preparación desde 

el inicio hasta el fin del proceso. La preparación ocurre en cabina de flujo laminar vertical tipo II.  

De acuerdo con las indicaciones en la hoja de preparación, la enfermera y auxiliar recogen todos 

los medicamentos, materiales fundibles y fluidos necesarios, haciendo su separación en bandejas, una 

para cada paciente, de acuerdo con las indicaciones existentes en la hoja. También se registran los 

lotes de todos los fármacos utilizados.  

Dentro de la sala de preparación del citostáticos, la enfermera utiliza todo el material estéril y utiliza 

pijama, mascarilla, gorro, guantes y pies. Dentro de la cabina de flujo laminar, recurre siempre el 

material necesario siendo que sólo prepara un antineoplásico a la vez. Cuando termina la preparación 

de cada medicamento, coloca una etiqueta en la bolsa del fluido utilizado con la siguiente información: 

principio activo y dosis; fluido IV; volumen; tempo de administración; fecha de preparación, 

conservación, fecha de caducidad y identificación y ubicación del paciente. 

Después de la preparación, estas soluciones son introducidas en bolsas y transportadas por una 

auxiliar de acuerdo con las condiciones de preservación de los medicamentos reconstituidos.  

En la HAV, ocurren diariamente 3 sesiones de elaboración. La primera sesione corresponde a los 

tratamientos confirmados en el día anterior. En la segunda sesión, se preparan los tratamientos 

confirmados por el médico antes de las 9h30min y en la tercera sesión, se preparan los confirmados 

antes de las 11h.  

El farmacéutico tiene como función asegurar el cumplimiento de las normas de preparación de 

antineoplásicos, establecer PNT sobre el proceso de preparación y promover la formación del equipo 

sanitario que realiza la manipulación de medicamentos citostáticos.   
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11.4 Administración 

La administración de los antineoplásicos ocurre en salas de hospitalización, hospital de día, 

consulta de urología y consulta y quirófano de oftalmología. Esta administración es realizada por los 

enfermeros del área de oncología. Estas son responsables por control de volúmenes, tiempo de 

administración, manejo de bombas de perfusión, permeabilidad de la vía, reacciones adversas 

inmediatas, entre otras cosas. Todas estas informaciones requieren a participación del farmacéutico.  

Valorización personal y actividades realizadas 

En esta área puede conocer los citostáticos que se utilizan con mayor frecuencia, realizar la 

asociación con las enfermedades correspondientes, conocer la forma de calcular la dosis de cada 

fármaco así como entender todo el método de trabajo inherente. Además, fue importante entender los 

diferentes esquemas terapéuticos utilizados, conocer las alternativas existentes a la quimioterapia 

convencional y tomar conocimiento de medicamentos de control especial utilizados en oncología.   

También he conseguido asistir a la preparación de citostáticos intravenosos en la campana de flujo 

laminar vertical, verificando todos los cuidados en la manipulación de las preparaciones para no ocurrir 

ninguna extravasación o que ocurra algo que pueda poner el operador en riesgo y los cuidados 

necesarios a tener con la preparación de algunos fármacos. Un ejemplo es el fármaco paclitaxel que, 

después de ser disoluto en suero, la preparación tiene de estar en reposo de forma a evitar la formación 

de grumos o burbujas que impedía su utilización.  

Además de todo esto, en conjunto con los farmacéuticos responsables por esta área, hemos 

elaborado un Excel para la recogida de datos sobre los efectos secundarios de los anticuerpos 

monoclonales que se utilizan en hospital. Las variables recogidas eran enfermedad, tratamiento, tipo 

de toxicidad, grado y tratamiento de toxicidad, seguimiento de la terapéutica (suspensión o continuación 

de tratamiento post-toxicidad) (anexo IX). 

 

11. Unidad de Ensayos Clínicos 

La responsabilidad del farmacéutico en el desarrollo de los ensayos clínicos es realizar la gestión 

del almacenamiento, control, suministro y dispensación de los medicamentos para investigación clínica 

y participar en la evaluación de las características tanto éticas como científicas de los protocolos de 

ensayo clínicos que son usados en el hospital y en su área de referencia, a través del Comité Ético de 

Investigación Clínica.  

En el HAV, todo el proceso de trabajo es coordenado por el farmacéutico. Todas las tareas desde 

la recepción hasta la dispensación son registradas en el programa informático Pksiam® para controlo 

interno del hospital. En algunos ensayos clínicos, es necesario el registro de recepción de los 

medicamentos en una plataforma online, IWRS (Interactive Web Response System), en español, 

Sistema Interativo de Resposta por Web, que permite aleatorizar pacientes y administrar su suministro 

de medicamentos de ensayos clínicos.  

Después de abierto un ensayo clínico, el SF pueden recibir la medicación correspondiente al 

mismo. El farmacéutico comprobará si la información en el justificante de recepción corresponde a las 

muestras recibidas: identificación, cantidad, número de lote y caducidad. En final, el justificante de 

recepción es firmado. La recepción es dada entrada en el programa interno Pksiam® y, caso necesario, 
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en IWRS. Las muestras que necesitan de refrigeración son acompañadas por un dispositivo digital que 

registra la temperatura a la que se encuentra la medicación desde el envió hasta que se llega al SF. 

Cuando se recibí la medicación, este tiene de ser parado y los registros de las temperaturas son 

sacados para un ordenador y evaluados. La hoja de las temperaturas es impresa.  

Los medicamentos son almacenados según su dispensación y preparación. Las muestras para 

pacientes externos son guardadas en armarios y nevera, caso sea necesario refrigeración, junto a la 

UFPE. Las muestras que son utilizadas para tratamiento de enfermedades da área onco-hematologico 

están almacenados en la sala de preparación de nutrición artificial y de citostáticos. En último, las 

muestras que serán dispensadas para pacientes internos están en la sección de unidosis y en la cámara 

frigorífica. Las muestras son colocadas en bandejas que son identificadas con el código interno y título 

del ensayo clínico. Todos estos sitios tienen un dispositivo digital para registro de las temperaturas que 

son sacadas para un ordenador de dos en dos semanas.  

La dispensación de la medicación ocurre con la recepción de una hoja de solicitud con las 

informaciones del paciente y con indicación del ensayo clínico y de los medicamentos solicitados. Se 

puede hacer la dispensación directamente al investigador, persona en la que delegada o al paciente en 

UFPE. La prescripción de los medicamentos para pacientes sometidos a quimioterapia ocurre en el 

programa Oncofarm®, con la necesidad de confirmación de la prescripción por parte del farmacéutico 

responsable por los ensayos clínicos. La manipulación de esta medicación es realizada en el área de 

preparación de los citostáticos.  

La dispensación se haz de dos formas:  

- medicamentos con kit, o sea, son pedidas cajas específicas de un determinado 

medicamento identificadas con un número distinto entre sí. Esta dispensación no es 

realizada de forma aleatoria, siendo prescripto el número correspondiente al número 

presente en la caja que se quiere administrar. Estas cajas pueden contener una 

composición diferente desde presentar dos medicamentos diferentes o presentar un 

medicamento y el placebo, por ejemplo; 

- Medicamentos sin kit, o sea, dispensación es aleatoria.   

Después del periodo de caducidad de medicamentos terminar o existir la devolución de los 

medicamentos por el paciente, los medicamentos son guardados en un armario. Su destrucción sólo 

ocurre después de la motorización por parte de un monitor que revisa estos medicamentos.  

Todos los documentos existentes al longo del ciclo de trabajo son guardados en carpetas 

identificadas con el ensayo clínico.  

Valorización personal y actividades realizadas 

He tenido la oportunidad de conocer el papel del farmacéutico en los ensayos clínicos y la 

importancia de estos para el desarrollo de nuevos fármacos. He podido acompañar todo este proceso 

de trabajo de esta unidad así como realizar algunas de estas fases de ciclo de trabajo como realizar la 

recepción y registro de los medicamentos, verificar la conservación de las muestras y conocer el 

funcionamiento del programa Pksiam®. 
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12. Formación complementaria 

Durante el período de las prácticas, he tenido la oportunidad de asistir a la sesiones de formación 

de residentes, adjuntos y estudiante del SF. Todos jueves y viernes de cada semana han ocurrido 

presentaciones con diferentes temas: revisión bibliográfica, presentaciones temáticas y casos clínicos. 

Estas sesiones me han permitido ter un mayor contacto con los varios estudios realizados y publicados 

por elementos del SF del HAV, verificar la importancia de los estudios en farmacia hospitalaria, 

consolidar temáticas aprendidas en facultad y también a tomar conocimiento de como se realiza la 

evaluación de un caso clínico. Además, a través de las revisiones bibliográficas, conocí algunas de las 

fuentes bibliográficas españolas más importantes en el ramo de la farmacia hospitalaria como la revista 

Ibero Latin American Journal of Health System Pharmacy (OFIL) y Farmacia Hospitalaria (Farm Hosp). 

Todas las sesiones presentadas durante el tiempo de las prácticas están indicadas en tablas presentes 

en anexo X.  

Además de las búsquedas realizadas al largo de los tres meses de prácticas descritas en esta 

memoria, se me pidió la realización de un trabajo para su presentación en una de las sesiones 

mencionadas. En ese ámbito y durante el periodo en que he estado en el área de oncología, puede 

entender la gran evolución y importancia de la inmunoterapia en el tratamiento cancerígeno. De esta 

forma, propuso la realización del trabajo sobre una inmunoterapia aún en estudio, terapia con células 

T CAR, que fue aceite. El trabajo tiene el título “Terapia con células CAR-T: ¿La próxima generación 

de signos de cáncer?” (anexo XI). 

También he tenido la oportunidad de asistir a charlas externas al hospital. Una de ellas fue sobre 

el área de nutrición con la temática “Soporte Nutricional en el Paciente Anciano”, perteneciente a la IV 

Jornada de Actualización en Soporte Nutricional. El programa de esta charla está presente en el anexo 

XII.  
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Anexos 

Anexo I: Organización de SF 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo II: Medicamentos manipulados en stock  

1. Medicamentos no estériles con indicación de su utilización 

No estériles Indicación 

Ácido acético 4% Utilizada como prueba diagnóstica en patologías de vulva, cuello y 
vagina. 

Ácido acético 5% Utilizada como prueba diagnóstica en patologías de vulva, cuello y 
vagina. 

Aceite gomenolado Tratamiento de heridas, dermatitis, quemaduras y úlceras. Indicado 
también para reblandece tampones y gomas y para infecciones por 
estreptococos y fiebre puerperal  

Sulfato de cobre 0.1% Astringente, antiséptico y fungicida.  
Uso cutáneo: tratamiento de impétigo, dermatitis exudativas y 
costrosas y erupciones y dermatomicosis 

Eosina acuosa 2% Antiséptico y desecante de úlceras cutáneas de origen traumática e 
infecciosa como úlceras de decúbito. Utilizado también en impétigo, 
piodermitis e intertrigo 

Lugol fuerte Tratamiento preoperatorio del hipertiroidismo, de crises tirotóxicas o 
tirotoxicosis neonatal en combinación con medicamentos 
antitiroideos. En caso de accidente nuclear, puede ser utilizado 
como protector del tiroides. Prueba Schiller  

Bicarbonato sódico Adequación de dosis 

Fenol 90% Exfoliación química; Despigmentante  

Agua boricada Acción antiséptica débil, empleándose en el tratamiento de 
afecciones cutáneas 
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2. Medicamentos estériles con indicación de su utilización 

Estériles Indicación 

Ceftazidima 50mg/ml colirio Queratitis y endoftalmitis bacterianas con acción más 
marcada sobre bacterias Gram-.  

Ceftazidima 2mg/0,1ml intravitrea Endoftalmitis bacteriana. Alternativa a lo 
aminoglicósidos para el tratamiento de endoftalmitis 
bacterianas por presentar una escasa toxicidad 
retiniana.  

Ceftazidima 1mg/0,1ml intravitrea Profilaxis cirugía  

Clorhexidina 0,02% colirio Queratitis causadas por Acanthamoeba 

Vancomicina 50mg/ml colirio Queratitis y endoftalmitis bacterianas (Cocos Gram+) 

Vancomicina 1mg/0,1ml 
intravitrea 

Endoftalmitis bacterianas 

Voriconazol 10mg/ml colirio Queratitis causadas por hongos sensibles 

Aflibercept (Eylea®) 2mg/0,05ml Degeneración macular 
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Anexo III: Listado de medicamentos MAISE [11] 
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Anexo IV: Listado de MAISE presentes en la UFPE [11] 
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Anexo V: Inventario referente al número de pacientes que recurrían a UFPE para la recogida de 

medicación 
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Anexo VI: Correcta administración de medicamentos: con comida y/o sin comida[17]. (Comp. rp: 

comprimido recubierto con película) 

Descripción artículo Con 
Comida 

Sin 
Comida 

Ambas 

Abacavir/lamivudina teva 600 mg/300 mg comp. rp, 30   X 

Adcirca 20 mg 56 comp. rp   X  

Afinitor 10 mg 30 comp   X 

Alecensa 150 mg capsulas duras, 224 X   

Alecensa 150 mg capsulas duras, 240 X   

Apocard 100mg 60 comp   X 

Atripla 600mg/200mg/245mg 30 comp. rp  X  

Aubagio 14mg comp. rp 28    X 

Bosentan accordpharma 125 mg comp. rp, 56    X 

Bosentan accordpharma 62,5 mg comp. rp , 56    X 

Cabometyx 60 mg comp. rp, 30   X  

Capecitabina kern pharma 150 mg comp. rp, 60  X   

Capecitabina kern pharma 500 mg comp. rp, 120 X   

Celsentri 150mg 60 comp. rp   X 

Celsentri 300mg 60 comp. rp   X 

Cerdelga 84 mg capsulas duras, 56    X 

Certican 1mg 60 comp   X 

Combivir 150 mg/300 mg comp. rp, 60    X 

Daklinza 60mg comp. rp, 28    X 

Descovy 200 mg/ 25 mg comp. rp, 30    X 

Descovy 200 mg/10 mg comp. rp, 30    X 

Dificlir 200 mg 20 comp. rp   X 

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml gel intestinal, 7 cartuchos de 100  
Ml 

  X 

Edurant 25 mg 30 comp. rp X   

Efavirenz sandoz 600 mg comp. rp, 30   X  

Eliquis 5 mg comp. rp, 100   X 

Entecavir teva 0,5 mg comp. rp, 30 (blister pvc/pvdc-al)  X  

Entecavir teva 1 mg comp. rps, 30 (blister pvc/pvdc-al)  X  

Epclusa 400 mg/100 mg comp. rp, 28    X 

Erivedge 150mg capsulas duras 28   X 

Esbriet 267 mg capsulas duras, 252 X   

Esbriet 801 mg comp. rp, 84  X   

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg 30 comp. rp X   

Evotaz 300mg/150mg comp. rp 30  X   

Exjade 360mg 30 comp. rp   X 

Exjade 90mg 30 comp. rp   X 

Exviera 250 mg 56 comp. rp X   

Fampyra 10 mg 28 comp. de liberación prolongada  X  

Fampyra 10 mg 56 comp. de liberación prolongada  X  

Genvoya 150mg/150mg/200mg/10mg comp. rp 30 comp. rp X   

Gilenya 0,5mg 28 capsulas duras   X 

Giotrif 20 mg comp. rp 28   X  

Giotrif 30 mg comp. rp 28   X  

Giotrif 40 mg comp. rp 28   X  

Glivec 100 mg comp. rp, 60  X  

Glivec 400 mg comp. rp, 30   X  

Gutron 5 mg 50  X   

Harvoni 90mg/400mg 28 comp. rp   X 

Hycamtin 1mg 10 capsulas duras   X 

Hydrea 500mg 20 capsulas   X 

Ibrance 100 mg capsulas duras, 21  X   

Ibrance 125 mg capsulas duras, 21  X   
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Ibrance 75 mg capsulas duras, 21  X   

Iclusig 15 mg comp. rp, 30    X 

Imatinib kern pharma 100 mg comp. rp, 60  X   

Imatinib kern pharma 400 mg comp. rp, 30  X   

Imbruvica 140mg capsulas duras 120  X   

Imbruvica 140mg capsulas duras 90  X   

Imnovid 3mg capsulas duras 21    X 

Imnovid 4 mg capsulas duras 21    X 

Intelence 200 mg 60 comp. X   

Invirase 500mg frasco 120 comp. rp X   

Iressa 250mg 3 x 10 comp. rp   X 

Isentress 400mg 60 comp. rp   X 

Isentress 600 mg comp. rp, 60    X 

Jakavi 10 mg comp. 56    X 

Jakavi 20 mg comp. 56    X 

Jakavi 5 mg comp. 56    X 

Kaletra 200/50 mg comp. rp , 120    X 

Ketorolaco trometamol domac 10mg 500 comp. rp X   

Lamivudina normon 150 mg 60 comp. rp   X 

Lamivudina normon 300 mg 30 comp. rp   X 

Lenvima 10 mg capsulas duras 30    X 

Lenvima 4 mg capsulas duras 30    X 

Lonsurf 15 mg/6,14 mg comp. rp, 20  X   

Lonsurf 20 mg/8,19 mg comp. rp 20  X   

Maviret 100 mg/40 mg comp. rp, 84 X   

Mekinist 2 mg comp. rp 30   X  

Metopirone 250 mg capsulas blandas , 50  X   

Micofenolato mofetilo normon 500mg 50 comp. rp X   

Mimpara 30 mg comp. rp, 28  X   

Mimpara 60 mg comp. rp, 28  X   

Nexavar 200 mg comp. rp, 112   X  

Norvir 100mg 30 comp. rp X   

Noxafil 100mg  comp. gastrorresistentes 24    X 

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg comp. rp , 30  X   

Ofev 100 mg capsulas blandas 60  X   

Ofev 150 mg capsulas blandas 60  X   

Olumiant 4 mg comp. rp, 28    X 

Otezla 10mg 20mg 30mg 27 comp. rp   X 

Otezla 30mg 56 comp. rp   X 

Prezista 600 mg comp. rp, 60  X   

Prezista 800 mg comp. rp, 30  X   

Pylera 140/125/125mg 120 capsulas X   

Rapamune 1mg 100 comp. rp   X 

Rapamune 2mg 30 comp. rp   X 

Revatio 20 mg, comp. rp, 90 (90 x 1 dosis unitaria) X   

Revatio 20mg 90 comp. recubiertos pelicula X   

Revlimid 10 mg 21 capsulas duras   X 

Revlimid 15 mg 21 capsulas duras   X 

Revlimid 25 mg 21 capsulas duras   X 

Revlimid 5 mg 21 capsulas duras   X 

Revolade 25mg 28 comp. X   

Revolade 50mg 28 comp. X   

Reyataz 200mg 60 capsulas duras en blister X   

Reyataz 300 mg capsulas duras, 30  X   

Rezolsta 800 mg / 150 mg comp. rp 30 X   

Ribavirina aurovitas 200 mg capsulas duras , 168  X   

Rilutek 50 mg comp. rp, 56    X 
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Riluzol actavis 50 mg 56 comp. rp   X 

Rytmonorm 150mg 60 comp. Rp X   

Samsca 15 mg 10 comp. X   

Samsca 30 mg 10 comp. X   

Sebivo 600mg 28 comp. rp   X 

Sovaldi 400mg 28 comp. rp X   

Sprycel 50 mg comp. rp, 56 X   

Sprycel 70 mg comp. rp, 56  X   

Stayveer 125mg comp. rp 56    X 

Stivarga 40mg comp. rp , 84  X   

Stribild 150mg/150mg/200mg/245mg comp. rp , 30 X   

Sulfadiazina reig jofre 500mg 20 comp    

Sutent 12,5 mg capsulas duras, 30  X   

Sutent 25 mg capsulas duras, 30  X   

Sutent 50 mg capsulas duras, 30  X   

Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg comp. rp, 30  X   

Tafinlar 75 mg capsulas duras , 28   X  

Tagrisso 40mg comp. rp 30    X 

Tarceva 150 mg comp. rp, 30   X  

Targretin 75 mg, capsulas blandas, 100  X   

Tasigna 150 mg capsulas duras, 112   X  

Tasigna 200 mg capsulas duras, 112   X  

Tecfidera 120mg capsulas duras gastrorresistentes  14  X   

Tecfidera 240mg capsulas duras gastrorresistentes  56  X   

Teglutik 5mg/ml suspension oral , frasco de 300 ml   X 

Tenofovir disoproxilo teva 245 mg comp. rp, 30  X   

Tivicay 50mg comp. rp 30    X 

Triumeq 50mg/600mg/300mg  comp. rp , 30    X 

Truvada 200/245mg 30 comp. rp X   

Tyverb 250 mg comp. rp, 140   X  

Urea nm 15 g polvo para solucion oral, 30 sobres   X 

Valcyte 450 mg 60 comp. rp X   

Valganciclovir teva 450 mg comp. rp , 60  X   

Vargatef 100 mg capsulas blandas 2 cajas con 6 blisters de 10 
capsulas (120 capsulas) X 

  

Venofusin bicarbonato na 8,4% 250ml 10 fc   X 

Vfend 200 mg comp. rp, 28   X  

Vfend 50 mg comp. rp, 28   X  

Viagra 100 mg 8 comp. rp   X 

Viagra 50 mg 8 comp. rp   X 

Viekirax 12,5 mg/ 75 mg/ 50 mg 56 comp. rp X   

Viramune 400 mg 30 comp. de liberacion prolongada   X 

Volibris 5 mg comp. rp, 30    X 

Vosevi 400 mg/100 mg/100 mg comp. rp, 28  X   

Votrient 200 mg 30 comp. rp  X  

Votrient 400 mg 60 comp. rp  X  

Wilzin 50 mg capsulas duras, 250   X  

Xagrid 0,5mg 1 frasco 100 capsulas duras   X 

Xalkori 250 mg capsulas duras, 60    X 

Xarelto 20 mg comp. rp (100 comp.), 100  X   

Xeljanz 5 mg comp. rp, 56   X 

Xtandi 40mg capsulas blandas , 112    X 

Xyrem 500 mg/ml solucion oral, 1 frasco de 180 ml  X  

Zeffix 100 mg comp. rp, 28   X 

Zeffix 5mg/ml 240ml solucion oral   X 

Zepatier 50mg/100mg comp. rp, 28    X 

Zydelig 150 mg comp. rp 60    X 

Zytiga 500 mg comp. rp, 60   X  
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Zyvoxid 600mg 10 comp. rp   X 

 

Anexo VII: Hojas de información para pacientes 
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Anexo VIII: Nota farmacéutica de suplemento Nutricia preOp® 
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Anexo IX: Estudio de los efectos adversos de los anticuerpos monoclonales 
1. Variables: 

Variables 

Sexo 1: Mujer; 2: Hombre 

Edad Numérico 

Diagnóstico 1: CPNM; 2: Cáncer Cabeza y Cuello; 3: Melanoma Cutáneo Maligno; 
4: Cáncer Renal; 5: Cáncer de Vejiga (vesical); 6: Cáncer de Mama; 7: 
Cáncer de Colon-Recto; 

Subtipo de CPNM 1: Escamoso / Epidermoide; 2: No Escamoso / Acenocarcinoma 

Marcadores (PL-D1) 1: Sí; 2:No 

Estadío tumor 1: I; 2: II; 3: III; 4: IV 

Escala ECOG (Eastern 
Cooperative Oncology 

Group) 

0; 1; 2; 3; 4 

Tratamiento 1: Nivolumab; 2: Pembrolizumab; 3: Atezolizumab; 4: Durvalumab 

Línea tratamiento 1: Primera línea; 2: Segunda línea; 3: Tercera línea; 4: Cuarta línea 

Toxicidad 0: No; 1: Sí 

Tipo de toxicidad 1: Hematológica; 2: Hepática; 3: Renal 

Grado toxicidad 1;2;3;4;5 

Número de ciclos hasta 
toxicidad 

Numérico 

¿Tratamiento? 0: No; 1: Sí 

Tratamiento codificar según resultados 

Reanudación 
inmunoterapia 

0: No; 1: Sí 

Suspensión tratamiento 0: No; 1: Sí 

Motivo suspensión 1 : Progresión enfermedad; 2 : Toxicidad; 3 : Curación 

 
2. Ejemplo de algunos datos recogidos  
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Anexo X: Sesiones (Septiembre - Noviembre) 
 

Sesiones Septiembre 2018 

Día 
20 

Revisión bibliográfica - Revista de Farmacia Hospitalaria Marta Belló 

Día 
21 

Caso clínico – Paciente com hipomagnesemia y intercambio 
terapéutico: como intervir 

Álvar Santiuste 

Día 
27 

Temática - Linfoma de células T periféricas Álvar Santiuste 

 

Sesiones Octubre 2018 

Día 4 Revisión bibliográfica - Revista de la Organización de 
Farmacéuticos Ibero-latinoamericanos (OFIL) 

Lucia Rubio 

Día 5 Casos clínicos - Interacciones entre ácido valproico y 
meropenem 

Marta Belló 

Día 18 Temática - Impacto de un procedimiento de recomendación 
de monitorización farmacocinética en pacientes 

hospitalizados por parte del área de farmacocinética clínica/ 
Impacto de método farmacocinética/farmacodinamico teórico 
versus método farmacocinética en optimización de dosis de 

vancomicina 

Álvaro Medina 

Día 25 Temática - Humanización de la atención farmacéutica Enrique Soler 

Dia 26 Temática - Ataxia de Friedreich: caso clínico Marta Luciani 
(estudiante) 

 

Sesiones Novembre 2018 

Día 15 Charla general en hospital - “Manejo actual de la infección 
invasiva por Pseudomonas aeruginosa” 

Josep Mensa 

Día 16 Caso clínico – Errores de validación; Sobrepeso; Intervención 
dietética: Intolerancia a la frutose 

Álvaro Medina 

Día 22 Revisión Bibliográfica – European Journal of Hospital 
Pharmacy 

Álvaro Medina 

Día 23 Charla general en hospital - “Formas farmacéuticas y 
farmacocinética en oftalmología 

Juan Carlos Pérez 

Día 29 Temática – Terapia con células T CAR Sara Campos 
(estudiante) 

Día 30 Charla general en hospital – “Actualización de tratamiento 
farmacológico de edema macular diabético” 

Inmaculada Bañon 
(Medical afairs) 
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Anexo XI: Trabajo preparado para la sesión sobre “Terapia con células CAR-T: ¿La próxima 
generación de signos de cancér?” 
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Anexo XII: Programa del charla de la nutrición “Soporte Nutricional en el Paciente Anciano” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


