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Resumo 

 

O Estágio constitui a fase de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e tem por objetivo preparar os estudantes para a sua atividade profissional 

futura, constituindo uma oportunidade para consolidar conhecimentos e adquirir 

competências técnicas, nomeadamente na interação farmacêutico-utente e sobre o 

funcionamento da Farmácia Comunitária. Este é um período desafiante, ao expor os 

estudantes a uma realidade diferente daquela que conheceram até então, mas 

proporcionador de um crescimento profissional e pessoal na mesma escala. 

De 15 de janeiro a 18 de abril, estagiei na Farmácia Central de Ovar, onde tive a 

oportunidade de conhecer os processos de funcionamento e as tarefas a desempenhar pelo 

farmacêutico. Esta foi uma experiência muito completa, numa farmácia com ambiente 

dinâmico e promotor da melhoria contínua. Além do acompanhamento e desempenho das 

funções incumbidas ao farmacêutico comunitário, detalhadas na parte I do presente 

relatório, desenvolvi projetos de intervenção na comunidade, os quais são descritos na parte 

II. Os temas selecionados para os projetos de intervenção foram o papel do farmacêutico 

comunitário na promoção da Literacia em Saúde, com recurso a ferramentas de Saúde 

Digital e a outros meios de comunicação, e a caracterização da utilização de fármacos 

inibidores da bomba de protões pelos utentes da farmácia, com aconselhamento para o uso 

racional dos medicamentos que os contêm. 
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Parte I – Descrição do estágio 

 

1. Introdução 

O estágio profissionalizante constitui a fase de conclusão do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas (MICF) e permite o primeiro contacto do estudante com a realidade 

profissional em Farmácia. Durante este período, pretende-se a aplicação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos previamente, bem como a compreensão das 

componentes deontológica e técnica da profissão. 

A farmácia comunitária apresenta-se como a área de atuação do farmacêutico por 

excelência, na qual é possível aplicar o conhecimento sobre o medicamento e a saúde em 

proximidade com a comunidade, através de intervenções centradas no utente. O 

farmacêutico comunitário mostra-se um elemento importante na colaboração com o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), em que, pela acessibilidade, é frequentemente o primeiro 

profissional de saúde a quem os utentes recorrem para aconselhamento, da mesma forma 

que é o último que com eles contacta no ato da dispensa do medicamento. Com 

competências para proporcionar aconselhamento farmacoterapêutico, monitorizar resultados 

em saúde e contribuir para a redução da ocorrência de interações farmacológicas e de 

reações adversas, além da capacidade de prestação de serviços de saúde vários, o 

farmacêutico tem como objetivos a melhoria do estado de saúde da comunidade e a 

garantia do uso racional do medicamento. A farmácia comunitária tem, desta forma, impacte 

pertinente do ponto de vista clínico, mas também nos campos social e económico, 

estimando-se que, em Portugal, contribua para um aumento da qualidade de vida geral em 

8,3% e que, no ano de 2014, tenha permitido ao SNS uma poupança equivalente a 0,5% do 

Produto Interno Bruto [1]. 

Tabela 1. Cronograma das atividades realizadas ao longo do período de estágio na FCO. 

Atividades desenvolvidas Janeiro Fevereiro Março Abril 

Pedido, receção e armazenamento de encomendas     

Gestão de devoluções     

Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos     

Controlo de prazos de validade     

Preparação de medicamentos manipulados     

Preparação Individualizada da Medicação     

Atendimento ao público e aconselhamento farmacêutico     

Ações de formação     

Projeto 1 – Literacia em Saúde     

Projeto 2 – Inibidores da bomba de protões     
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De 15 de janeiro a 18 de abril, realizei estágio profissionalizante na Farmácia Central 

de Ovar, sob a orientação da Dr.ª Maria José Coelho, Diretora Técnica da farmácia, e 

coorientação do Dr. Daniel Silva, onde executei as atividades discriminadas na Tabela 1. O 

presente relatório descreve as tarefas realizadas integrada na equipa de profissionais da 

farmácia e os projetos de intervenção desenvolvidos. 

 

2. A Farmácia Central de Ovar 

2.1. Localização e horário de funcionamento  

A Farmácia Central de Ovar (FCO) situa-se na Praça da República, número 47, 

localização privilegiada no centro da cidade, que permite a afluência de um número alargado 

de utentes. Nas proximidades das suas instalações encontram-se quatro farmácias e uma 

parafarmácia. Em concordância com o Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de agosto, a farmácia 

encontra-se em funcionamento das 8h30 às 19h00 de segunda-feira a sexta-feira e das 

8h30h às 13h00 ao sábado [2]. A farmácia realiza ainda turno de serviço permanente a cada 

cinco dias, encontrando-se em funcionamento desde a hora de abertura habitual até à hora 

de encerramento do dia seguinte [2]. 

2.2. Recursos Humanos  

A Farmácia Central de Ovar conta com uma equipa dinâmica e especializada, 

constituída por dez profissionais, entre os quais se encontram sete farmacêuticos: Dr.ª Maria 

José Coelho, Diretora Técnica e proprietária, Dr.ª Catarina Andrade e Dr.ª Kathy Teixeira, 

como farmacêuticas adjuntas, Dr. Daniel Silva, Dr.ª Rita Freitas, Dr.ª Paula Pinho e Dr.ª 

Joana Almeida. Os profissionais que realizam atendimento ao público utilizam sempre um 

cartão identificativo onde constam o seu nome e título profissional. Cumpre, assim, os 

requisitos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [3]. Integram ainda a equipa Sara 

Coelho, Diretora Geral de Planeamento e Gestão Financeira, António Rodrigues, técnico de 

armazém, e Maria Céu Almeida, auxiliar de limpeza. Adicionalmente, destaca-se o 

desempenho de funções de Diretora da Qualidade pela Dr.ª Catarina Andrade e de 

responsável de marketing e merchandising pela Dr.ª Joana Almeida. 

2.3. Organização do espaço físico  

Conforme contemplado pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia 

está identificada, no exterior, com uma cruz verde iluminada, junto à porta de acesso 

principal [3]. O espaço interior da farmácia, amplo e remodelado recentemente, divide-se em 

três pisos equipados para garantir a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo 

pessoal, de acordo com o previsto na legislação em vigor [3]. No rés-do-chão, encontra-se a 
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área de atendimento ao público, com cinco balcões de atendimento, instalações sanitárias, 

um gabinete de atendimento personalizado e a área de backoffice, que conta com armário 

de distribuição automática (robot) e estantes deslizantes para armazenamento de produtos. 

O primeiro andar contempla o gabinete de Direção Técnica, o laboratório de manipulação de 

medicamentos, um armazém, uma cozinha, dois gabinetes de atendimento personalizado e 

instalações sanitárias. No segundo andar, tem-se acesso a uma sala de reuniões.  

2.4. Sistema de Gestão da Qualidade 

 A Farmácia Central de Ovar é certificada pela Associação Portuguesa de 

Certificação em como o seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) cumpre os requisitos 

do referencial Boas Práticas de Farmácia e da norma NP EN ISSO 9001:2015, no que 

concerne à dispensa de medicamentos e produtos e serviços farmacêuticos, à preparação 

de medicamentos manipulados, à determinação de parâmetros bioquímicos, fisiológicos e 

físicos, à intervenção comunitária e ao aconselhamento farmacêutico. Esta dupla 

certificação permite contribuir para a confiança dos utentes na qualidade dos serviços 

prestados e a diferenciação da farmácia em relação às empresas concorrentes, bem como 

estimula a contínua procura por otimizar o sistema de funcionamento da farmácia. A 

certificação depende da realização de auditorias internas e externas [4]. O SGQ é suportado 

pelo Manual de Gestão da farmácia, documento que contempla o âmbito da sua aplicação, 

missão e valores da farmácia, identificação de riscos e oportunidades de melhoria, 

caracterização da documentação inerente ao SGQ e identificação dos processos Gestão do 

Sistema, Dispensa de Medicamentos, Prestação de Serviços, Gestão de Compras e Gestão 

de Pessoas [4]. Durante o estágio tomei conhecimento dos parâmetros de Qualidade da 

farmácia e assisti a uma auditoria interna e a uma externa. 

2.5. Filosofia Kaizen 

A FCO implementou, através do Serviço de Consultoria e Gestão em Farmácias da 

Glintt, a metodologia Kaizen na sua rotina. O seu objetivo é a melhoria contínua da atividade 

da farmácia do ponto de vista operacional, para incrementar a produtividade. Para isso, são 

realizadas reuniões semanais com toda a equipa de profissionais, onde se reveem e 

discutem metas e objetivos, se identificam problemas e se delineiam estratégias de 

resolução. Segue-se o método Planear-Realizar-Verificar-Agir, como sequência de etapas a 

seguir na implementação das melhorias; outra ferramenta utilizada na FCO, no âmbito da 

gestão visual, é o quadro Kaizen onde, no espaço de trabalho de backoffice, se podem 

consultar rapidamente esquemas e resumos sobre os objetivos a cumprir, avaliação de 

desempenho, campanhas a decorrer na farmácia e outras informações a reter. Durante o 

estágio, participei nas reuniões Kaizen com a restante equipa sempre que foi possível, onde 

me inteirei dos objetivos a cumprir e das metas a alcançar. 
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2.6. Estratégia de marketing 

 A Farmácia Central de Ovar conta com uma farmacêutica responsável pela área de 

marketing e merchandising. O marketing tem por objetivo trabalhar a relação da empresa 

com o exterior, concretamente com o cliente, através de uma comunicação eficaz. Um 

responsável de marketing é um profissional atento às tendências do mercado e às 

necessidades do consumidor, que pretende posicionar a marca FCO, promovê-la e garantir 

a sua diferenciação e adaptação através de inovação e, por fim, a sua dominância no 

mercado. O marketing tem como objetivo criar, comunicar e facilitar produtos ou serviços 

que tenham valor para o cliente, satisfazendo as suas necessidades ou desejos. A 

estratégia de marketing da FCO consiste no posicionamento da farmácia como organização 

credível e dinâmica, com papel social ativo. O posicionamento da farmácia junto do 

consumidor tem por base inúmeros fatores, como a boa manutenção das instalações – 

espaço interno e externo -, a qualidade da prestação de serviços e do atendimento ao 

público, a disponibilidade de uma vasta gama de produtos, a dinamização de atividades 

dirigidas à população e a promoção ativa da marca FCO. Como ferramenta de trabalho, a 

FCO elabora um plano anual de marketing, com as campanhas e atividades a realizar. São 

exemplos de atividades já organizadas pela farmácia, caminhadas solidárias, ações de 

formação em escolas e workshops nas instalações da farmácia. Outro meio de marketing é 

a sua presença nas redes sociais Facebook e Instagram, onde cria publicações informativas 

sobre temas de saúde, de divulgação de produtos (Anexo I) e serviços ou de comunicação 

pessoal/lúdica, com intervenção da equipa da farmácia (Anexo II) – a presença online ativa 

da FCO promove a proximidade com os seus clientes e utentes utilizadores destas 

plataformas. No âmbito de merchandising, destacam-se atividades como a dinamização dos 

lineares de produtos e a decoração de montras alusivas a temas e datas festivas. Ao longo 

do estágio, colaborei na área de marketing, criando conteúdos para a publicação na página 

de Facebook da FCO e dinamizei a ação “O que o faz sentir saudável?” - atividades 

integradas no projeto de intervenção 1, descrito na parte II do presente relatório. 

2.7. Serviços prestados  

A atividade da FCO inclui os serviços de dispensa de medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

medicamentos e produtos veterinários, medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, 

suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, 

produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto e 

serviços de saúde facultados por profissionais especializados externos (podologia e 

nutrição), preparação de medicamentos manipulados, preparação individualizada da 
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medicação, determinação de parâmetros bioquímicos, fisiológicos e físicos, administração 

de injetáveis, intervenção comunitária e aconselhamento farmacêutico. 

A FCO disponibiliza, todos os dias de funcionamento, durante o período da manhã, 

serviços gratuitos de determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

nomeadamente medição da pressão arterial e determinação da glicemia capilar, colesterol 

total e triglicerídeos.  

Durante o estágio, colaborei ativamente na prestação destes serviços, a título de 

rastreio ou de monitorização da terapêutica, onde pude prestar aconselhamento sobre 

medidas não farmacológicas a adotar para melhorar o seu estado de saúde. Dada a maior 

privacidade do gabinete de atendimento personalizado e disponibilidade de tempo durante 

as determinações pude, através da entrevista ao utente, identificar algumas situações de 

risco, geralmente relacionadas com uma inadequada adesão à terapêutica ou a prática de 

hábitos alimentares desadequados, e prestar aconselhamento personalizado. Destaco o 

caso de uma utente que, quando questionada sobre o seu regime alimentar, afirmou não 

consumir produtos de origem animal há vários anos. Esta utente, em tratamento com um 

medicamento antidepressivo e um ansiolítico, desconhecia a necessidade de 

suplementação alimentar de vitamina B12, cuja carência já foi relacionada com a incidência 

de várias doenças do foro neuropsiquiátrico. Neste aconselhamento, foi explicada a 

importância de garantir a obtenção de todos os nutrientes necessários ao bom 

funcionamento do organismo, quer sejam de origem animal ou vegetal. Sendo que existe o 

serviço de nutrição na FCO, mencionei à utente a possibilidade de agendar uma consulta, 

que aceitou a sugestão. 

  

3. Fontes de informação 

 A atividade profissional do farmacêutico implica a constante atualização e revisão de 

conhecimentos teóricos e técnicos. Como fontes de informação fidedigna a consultar, a FCO 

dispõe da seguinte bibliografia: Farmacopeias Portuguesas VII e VIII, Formulários Galénicos 

Portugueses 2001 e 2007, Índice Nacional Terapêutico 2013 e Prontuário Terapêutico 2013, 

assim como variados catálogos, folhetos e protocolos, disponibilizados por instituições de 

saúde, facultados pelos fabricantes dos produtos ou elaborados pelos farmacêuticos da 

FCO. Para esclarecer dúvidas sobre a elaboração de medicamentos manipulados, pode 

também contactar-se o Centro de Informação sobre Medicamentos Manipulados (LEF). 

Durante o estágio, para uma resposta eficiente perante desafios colocados no 

atendimento, recorri ainda a outras fontes de informação, como a disponibilizada no sistema 

informático Sifarma 2000®, que inclui indicações terapêuticas do medicamento, posologia e 

doses recomendadas, reações adversas, precauções de utilização, contraindicações e 

interações com outros fármacos ou alimentos, a plataforma online Infomed, os Resumos das 
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Características do Medicamento (RCM), o Prontuário Terapêutico Online, fluxogramas de 

indicação farmacêutica da Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a linha telefónica de 

apoio Espaço Animal das Farmácias Portuguesas para esclarecimento de dúvidas sobre 

medicamentos de uso veterinário. A propósito da preparação de medicamentos manipulados 

recorri frequentemente ao International Journal of Pharmaceutical Compounding. 

 

4. Gestão da Farmácia Central de Ovar 

4.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FCO é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt, 

disponível em todos os computadores da farmácia. Em abril, implementou-se a utilização do 

Sifarma® - Novo Módulo de Atendimento, nos equipamentos dos balcões de atendimento. 

O Sifarma 2000® tem integradas funções de envio e receção de encomendas, 

gestão de stocks, venda de medicamentos e outros produtos, com interface com o robot, 

controlo de prazos de validade, gestão de devoluções, faturação mensal, registo do perfil de 

utentes (dados pessoais e de saúde, histórico de compras, perfil de acompanhamento 

farmacoterapêutico), impressão de etiquetas de posologia, consulta de informação científica 

sobre os medicamentos, entre outras. Este é um software muito completo, com capacidade 

para responder aos requisitos de funcionamento da farmácia. O Sifarma® - Novo Módulo de 

Atendimento surgiu como alternativa mais moderna e intuitiva, em relação ao software 

anterior. Com função exclusiva de atendimento, verificou-se que o novo módulo se 

apresenta numa estrutura mais simples e organizada, sem necessidade de recorrer a 

atalhos de teclado para acesso pronto às suas funções. Algumas das vantagens notórias 

são, por exemplo, a capacidade de associar vários utentes numa só venda a um só cliente, 

a possibilidade de fracionar faturas ou de retroceder desde o ecrã de pagamento ao ecrã de 

dispensação, bem como a mais fácil gestão de vendas a crédito. Contudo, porque este novo 

sistema ainda se encontra em fase de desenvolvimento, verificam-se algumas dificuldades 

na sua utilização, entre elas uma maior demora na interação com o robot, a menor 

capacidade de gerir o texto das etiquetas de posologia e alguma dificuldade na gestão de 

reservas. Na área da gestão recorre-se ainda ao Sifarma.gest®, que permite a 

monitorização das vendas da farmácia e a obtenção de relatórios de desempenho, 

mostrando-se particularmente útil para a negociação de condições com fornecedores e para 

a gestão de produtos. 

Durante o estágio, desenvolvi apetência na utilização do Sifarma 2000®, fazendo uso 

das suas funções, tanto durante os momentos de atendimento ao público, como para o 

desempenho de tarefas em backoffice. Com a implementação da utilização do Novo Módulo 

de Atendimento, tive ainda oportunidade de me familiarizar com este sistema. 
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 4.2. Política de Geral de Proteção de Dados 

 O armazenamento de informações sobre os utentes fidelizados à farmácia é 

genericamente reconhecido como uma vantagem para todas as partes envolvidas, no 

sentido em que os dados pessoais, de saúde e comerciais constituem uma ferramenta de 

gestão para a farmácia, ao permitir conhecer e caracterizar o perfil dos seus clientes. Por 

outro lado, a existência dessa informação beneficia grandemente os utentes, permitindo um 

atendimento personalizado, a prestação de serviços adaptados às suas necessidades e o 

seguimento farmacoterapêutico. Por exemplo, a consulta do histórico de compras pode 

evitar a ocorrência de interações medicamentosas ou fármaco-alimento, confirmar a adesão 

à terapêutica e detetar duplicações terapêuticas. Com a implementação do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, em 2018, passa a ser obrigatório 

obter o consentimento informado por parte dos clientes para que os seus dados pessoais, 

isto é, qualquer conjunto de informações que permitam a identificação da pessoa a quem se 

referem, permaneçam na base de dados da organização, neste caso, a FCO [5]. Não se 

consideram dados pessoais informações anónimas, desde que a sua anonimização seja 

irreversível. Durante o estágio, colaborei na recolha do consentimento sobre a utilização de 

dados durante o atendimento ao público, exclusivamente para objetivos de saúde ou para 

fins de marketing, de utentes já registados ou de novos utentes.  

4.3. Gestão de stock 

 A gestão de stock é um dos parâmetros que se relaciona diretamente com a 

rentabilidade da farmácia, ao permitir a aquisição de produtos de acordo com os 

movimentos de entrada e saída de stock, evitando a rutura de produto em armazém, o que 

atrasa ou impede a sua venda e prejudica a confiança do utente, mas também o seu 

excedente, para que não ocorram retenção ou perda do investimento, por exemplo, por 

expiração do prazo de validade. A gestão de stock é realizada com recurso aos sistemas 

informáticos estabelecidos para o efeito, como o Sifarma 2000®, onde se podem consultar 

os consumos médios, que variam consoante o perfil de utentes e a época sazonal, e pré-

definir valores de stock mínimo e máximo para cada produto. Ao definir estes valores 

máximos e mínimos, permite-se que se gerem encomendas automáticas, incluídas como 

sugestões das quantidades a adquirir nas encomendas diárias ao fornecedor predefinido. 

 Apesar do controlo informático, podem suceder ocasionais discrepâncias entre os 

valores de stock real e virtual. Causas possíveis para essas diferenças são a danificação de 

unidades do produto ou erros de procedimento na gestão de reservas. Por esse motivo, 

deve realizar-se um controlo físico dos produtos em armazém, para retificação dos registos 

de stock. Durante o estágio, realizei contagens de medicamentos e de produtos de 

dermocosmética, para identificação das causas de erro e acerto de stock. 
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  4.4. Gestão de encomendas 

 Para a manutenção do stock ótimo ou para suprimir necessidades pontuais, 

realizam-se encomendas aos laboratórios fabricantes ou a distribuidores grossistas 

devidamente autorizados pelo INFARMED [3]. Os principais distribuidores grossistas que 

fornecem a FCO são os Alliance Healthcare e OCP Portugal, que são selecionados 

conforme a disponibilidade do produto e as condições de bonificação, entre outros 

parâmetros de qualidade [4]. Para obter melhores condições de compra, a FCO pertence a 

um grupo de compras, em associação a outras farmácias, com quem partilha um stock de 

produtos comum, numa relação de cooperativismo com o armazenista Alliance Healthcare. 

 Na FCO realizam-se duas encomendas diárias aos distribuidores Alliance Healthcare 

e OCP Portugal, a meio e no final do dia de trabalho, com base nos consumos médios 

mensais e nos stocks atual, mínimo e máximo registados no Sifarma 2000®. Os produtos de 

dermocosmética e higiene, puericultura e suplementos alimentares são, muitas vezes, 

encomendados diretamente aos fabricantes. Além destas, no início de cada mês, realiza-se 

uma encomenda em maior volume e, cada vez que é solicitado um produto que não existe 

em stock, é realizada uma encomenda instantânea ao distribuidor grossista através do 

software de atendimento e a encomenda é associada à reserva do mesmo produto, ou 

realiza-se o pedido diretamente ao fornecedor através de uma chamada telefónica. Um 

mecanismo alternativo para realizar uma encomenda é o projeto “Via Verde do 

Medicamento”, em que, perante a existência de uma receita médica válida que justifique a 

necessidade do medicamento não existente em stock, de uma lista de produtos restrita, 

permite a aquisição do produto, que se encontra reservado no armazenista para distribuição 

por esta via [6]. Durante o estágio, realizei encomendas instantâneas via Sifarma® ou 

através de chamada telefónica, sempre que necessário. 

 4.5. Receção de encomendas 

 As encomendas são entregues na farmácia devidamente acondicionadas, 

identificadas e acompanhadas da respetiva fatura ou guia de remessa. Os produtos 

refrigerados são distribuídos em condições que garantem a sua conservação. A sua receção 

é realizada no Sifarma 2000®, no separador para o efeito, por introdução do número de 

fatura e do seu valor total, e da conferência do número de produtos através de leitura ótica 

do código de barras e inspeção da integridade dos produtos. Após leitura ótica de todos os 

produtos, verificam-se as quantidades recebidas e os preços de custo, corrigem-se os 

prazos de validade e definem-se os preços de venda ao público. Quando aplicável, a leitura 

ótica é realizada ao introduzir os medicamentos no robot. As faturas são arquivadas na 

pasta para o efeito relativa a cada fornecedor. Durante as primeiras semanas de estágio ou 
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em situações pontuais, colaborei na receção de encomendas aos vários fornecedores, o que 

constituiu uma oportunidade de familiarização com os produtos disponíveis na farmácia. 

 4.6. Dispositivos de segurança nas embalagens de medicamentos 

 Após início do período de estágio, foi implementado a nível nacional, em todos os 

lotes de MSRM (com exceções listadas em legislação) e alguns MNSRM (segundo 

legislado) libertados do fabricante a partir de 9 de fevereiro, o sistema de segurança contra 

medicamentos falsificados, no seguimento da Diretiva Medicamentos Falsificados 

2011/62/EU, de 8 de junho de 2011, e do Regulamento Delegado (UE) 2016/161, de 2 de 

outubro de 2015 [7, 8]. Esta medida pretende impedir a introdução de medicamentos 

falsificados na cadeia de abastecimento [7, 8]. Para isso, foram introduzidos, na embalagem 

(acondicionamento secundário) dos referidos produtos, um identificador único e um 

dispositivo de prevenção de adulterações, para garantir as suas autenticidade e 

inviolabilidade [9]. O identificador único, na forma de código bidimensional, contém 

informação sobre o nome, a denominação comum, a forma farmacêutica, a dosagem, o 

tamanho da embalagem e o tipo de embalagem do medicamento, um número de série 

aleatório, um número nacional que identifique o medicamento, o número do lote e o prazo 

de validade [8, 9]. A verificação da autenticidade de um identificador único também permite 

saber se o medicamento está fora de prazo de validade, se foi recolhido, retirado do 

mercado ou se está indicado como roubado [8, 9]. A introdução do identificador único prevê 

que um medicamento é libertado do fabricante com esse código no estado ativo e que, ao 

ser dispensado na farmácia, o código é desativado. A desativação do código identificador 

único torna-se irreversível após dez dias, sendo que medicamentos com o código 

identificador único desativado há mais de dez dias não podem ser dispensados ao público, 

sendo devolvidos aos distribuidores para destruição [9]. A implementação deste sistema, 

com importante benefício para a segurança dos utentes, implicou a adaptação da FCO, 

onde foi necessária a instalação de novos leitores de códigos de barras, o conhecimento 

dos parâmetros legais e o ajuste do procedimento de dispensação ao público. 

4.7. Marcação de preços 

 Todos os produtos disponíveis na farmácia devem de se encontrar identificados com 

o preço de venda ao público (PVP). O preço dos produtos sem preço impresso na 

cartonagem, como os MNSRM, é definido pela farmácia, de acordo com o preço de compra, 

condições de aquisição e margem de lucro. Os preços são impressos em etiqueta com 

código de barras e designação por extenso e associados a cada produto antes do seu 

armazenamento.  

As regras de atribuição de preços de MSRM e de MNSRM comparticipados são 

definidas pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, conjugado com os artigos 6.º e 9.º da 
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Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de junho. O PVP destes é definido pelo INFARMED, em 

regime de preços máximos e calculado por comparação com os preços de venda ao 

armazenista (PVA) dos países de referência [10]. As farmácias têm uma margem máxima de 

comercialização de 5,36 %, calculada sobre o PVA, acrescido de 1,79 euros [11]. 

4.8. Armazenamento dos produtos 

 O armazenamento dos produtos de saúde e bem-estar é realizado em prateleiras na 

área de atendimento ao público, no caso dos MNSRM, são expostos em prateleiras por trás 

dos balcões de atendimento ou, no caso de MSRM, arrumados no robot ou em gavetas 

junto aos balcões de atendimento [12]. Os produtos em quantidade excedente ou de 

maiores dimensões são armazenados nas prateleiras deslizantes no backoffice ou em áreas 

de armazém. Os produtos que requerem condições de conservação em frio são 

armazenados no frigorífico, a temperatura controlada. Os restantes são conservados em 

adequadas condições de temperatura, humidade, luminosidade e ventilação, de acordo com 

os critérios de qualidade. A organização dos produtos é fundamental em vários aspetos: os 

produtos de venda livre estão organizados por categoria, para mais fácil identificação pelos 

utentes e pelos profissionais da farmácia; os restantes produtos que não se encontram no 

robot são armazenados por categoria, forma farmacêutica e ordem alfabética da substância 

ativa ou da marca, quando aplicáveis, para mais rápido acesso durante o atendimento ao 

público. Sempre que se realiza o armazenamento de produtos deve ter-se em consideração 

os conceitos de first expired, first out e de first in, first out. Durante o estágio, colaborei no 

armazenamento e reposição de na área de atendimento, sempre que necessário. Esta 

atividade contribuiu para a familiarização com os produtos e com a sua disposição na 

farmácia. 

4.9. Gestão de devoluções 

 Sempre que um produto se encontre danificado ou fora do prazo de validade, deve 

ser segregado dos restantes produtos e, se aplicável, é gerada uma devolução através da 

função para o efeito no Sifarma®. O produto a devolver é recolhido pelas empresas 

distribuidoras, acompanhado de uma nota de devolução. Se a devolução for aceite, o 

fabricante troca o produto por um em bom estado ou emite uma nota de crédito de valor 

correspondente. Se a devolução não for aceite, realiza-se quebra de stock, destinando-se o 

produto a destruição. 

4.10. Controlo dos prazos de validade 

 O controlo de prazos de validade é um parâmetro de qualidade obrigatório na 

dispensa de produtos na farmácia. Este é realizado em dois momentos – na receção do 

produto e introdução no stock do Sifarma® e através da criação de listas de controlo dos 
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prazos de validade no mesmo programa informático e segregação dos produtos com data 

de expiração breve, para devolução (se inferior a dois meses) ou para venda prioritária. 

 

5. Atendimento ao público 

 O atendimento ao público é o momento em que o farmacêutico comunitário 

estabelece contacto direto com o utente, e exerce atividades como a dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde e bem-estar, presta aconselhamento farmacêutico e 

presta serviços farmacêuticos. Esta é a oportunidade por excelência de se assegurar do 

bom uso do medicamento e de facultar ao utente toda a informação que lhe possa ser 

necessária para a manutenção da sua saúde. Após as duas primeiras semanas de estágio, 

iniciei o atendimento ao público, numa primeira fase sob supervisão e, posteriormente, de 

forma independente. Esta é uma atividade desafiante na sua fase inicial, por exigir 

capacidade de comunicação com o utente, mas também o domínio de todos os processos 

relacionados com a dispensa de medicamentos, nomeadamente a utilização proficiente do 

sistema informático, o conhecimento dos produtos disponíveis e a capacidade de dispensa 

de receitas médicas com regimes de comparticipação especial. Com a prática, fui 

desenvolvendo a técnica de abordagem ao utente, de forma a transmitir corretamente a 

posologia e outras informações relevantes sobre a utilização do medicamento. Também fui 

conhecendo melhor os medicamentos e produtos de saúde a aconselhar em transtornos de 

saúde menores, ganhando autonomia no desempenho desta função.  

Durante o estágio, foram várias as situações em que notei que a minha intervenção 

foi relevante para a melhoria da saúde do utente, como casos de deteção de duplicações 

terapêuticas, contribuição para a adesão à terapêutica, esclarecimento de dúvidas sobre o 

regime farmacoterapêutico, alerta para hábitos alimentares desadequados, notificação de 

uma reação adversa a medicamentos e aconselhamento de medidas não farmacológicas. 

Nos meses de janeiro e fevereiro, foram recorrentes os casos de utentes que se 

dirigiram à farmácia com sintomas de inflamação ocular. Nestes casos, considerando que 

que a primeira abordagem à conjuntivite bacteriana é a higiene adequada, lubrificação e 

aplicação de compressas frias, e que a maioria dos casos são autolimitados, na ausência de 

sinais de alarme foi aconselhada a lavagem ocular com soro fisiológico estéril (em 

monodoses) e limpeza com gazes estéreis, durante os primeiros dias; na ausência da 

resolução dos sintomas, aconselhou-se a consulta médica, para o diagnóstico e tratamento 

adequados.  

O período de estágio coincidiu ainda com a época de incidência de gripes e 

constipações, sendo que foi prestado aconselhamento frequente sobre estas patologias. 

Ambas são infeções virais agudas do trato respiratório superior, de incubação curta e 

autolimitadas, diferindo principalmente no agente patogénico, na rapidez da sua evolução e 
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na intensidade dos sintomas. O tratamento farmacológico dirige-se aos sintomas 

manifestados. Assim, aconselharam-se medicamentos analgésicos e antipiréticos (contendo 

paracetamol), anti-inflamatórios não esteroides (ibuprofeno), medicamentos que atuam na 

boca e orofaringe (benzocaína, flurbiprofeno, álcool diclorobenzílico, entre outros), 

descongestionantes nasais (fenilefrina, oximetazolina), antitússicos (dextrometorfano), 

adjuvantes mucolíticos (acetilcisteína ou ambroxol) e anti-histamínicos (difenidramina, 

dimetindeno, cetirizina), de acordo com as necessidades de cada utente. Como medidas 

farmacológicas, referiram-se a ingestão de líquidos, repouso, lavagem das fossas nasais 

com soluções salinas, medidas de higiene acrescidas, como a frequente lavagem das mãos, 

e uma alimentação equilibrada. São, no entanto, casos de referenciação a consulta médica 

os seguintes exemplos: febre refratária a tratamento com antipiréticos há mais de três dias 

ou um dia no caso de crianças com menos de dois anos de idade, temperatura superior a 

39ºC ou febre em crianças com menos de três meses de idade; tosse há mais de três 

semanas ou tosse associada a sinais como dor no peito ou ruídos anormais ao respirar; 

sintomas gripais sem alívio após tratamento durante duas semanas. 

5.1. Dispensa de medicamentos 

Os medicamentos classificam-se em MSRM e MNSRM, sendo que os sujeitos a 

receita médica se podem classificar como medicamentos de receita médica renovável, de 

receita médica especial ou de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados [12]. 

5.1.1. Dispensa de Medicamento Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, são MSRM aqueles que 

“possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica” 

ou “quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam”; “contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar” ou 

que se destinem a administração parentérica [12]. Por esse motivo, é essencial garantir que 

são usados de forma segura e eficaz, exclusivamente perante prescrição médica. 

5.1.1.1.Prescrição Médica 

 A prescrição médica é realizada preferencialmente por via eletrónica, salvo exceções 

devidamente justificadas, e os medicamentos são prescritos pela designação comum 

internacional da substância ativa, acompanhada da dosagem, forma farmacêutica, a 

quantidade e posologia [13]. Existem três tipos de receitas médicas: as receitas eletrónicas 

“sem papel”, as receitas eletrónicas materializadas e as receitas manuais. As receitas 
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eletrónicas “sem papel” (desmaterializadas) são dispensadas através da apresentação do 

número da receita (ou do cartão de cidadão), do código de acesso e dispensa e do código 

de opção, os quais podem ser apresentados em suporte de papel ou digital [13]. O código 

de opção é utilizado quando o utente pretende optar por um outro medicamento dentro do 

mesmo grupo homogéneo, quando aplicável. Quanto à sua validade, é de 30 dias para 

tratamentos de curta e média duração (máximo de duas embalagens por linha) e de 6 

meses para tratamentos de longa duração (máximo de seis embalagens por linha) [13]. As 

receitas eletrónicas em papel vêm acompanhadas da guia de tratamento, a qual deve ser 

destacada e entregue ao utente; estas têm validade de 30 dias devem de conter a 

assinatura do médico prescritor; podem conter apenas quatro linhas de prescrição e duas 

embalagens por linha [13]. As receitas manuais, manuscritas em formulário oficial e com 

validade de 30 dias, podem apenas ser utilizadas em situações de falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou médico prescritor que não ultrapasse 

40 receitas por mês; podem conter até quatro linhas de prescrição, com o máximo de duas 

embalagens por linha ou de quatro embalagens por receita; para efeitos de comparticipação, 

esta receita apenas pode ser dispensada uma vez, na sua totalidade ou não; para a sua 

validação deve conter obrigatoriamente os elementos: vinheta identificativa do local de 

prescrição, se aplicável; vinheta identificativa do médico prescritor; identificação da 

especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do prescritor [13]. 

5.1.2. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são sujeitos a trâmites especiais 

não só na sua dispensação, como na sua aquisição, receção e armazenamento. No ato de 

dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, é necessária a identificação do 

utente ou do seu representante, através de um documento de identificação civil; 

identificação da prescrição através do número de prescrição, identificação da farmácia, 

nomeadamente o nome e número de conferência de faturas; identificação do medicamento, 

número de registo e quantidade dispensada; data de dispensa [13]. No caso das receitas 

manuais ou eletrónicas materializadas, elas não podem conter outros medicamentos, devem 

ser assinadas no verso pelo utente ou seu representante e devem de ser mantidas em 

arquivo na farmácia durante pelo menos 3 anos [13]. Relativamente à gestão da 

dispensação destes medicamentos, a farmácia envia ao INFARMED, até ao dia 8 de cada 

mês, as cópias das receitas manuais dispensadas e a lista de todas as receitas dispensadas 

contendo estes medicamentos [13]. Anualmente, é enviado ao INFARMED o mapa de 

balanço dos movimentos de stock [13]. 
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5.1.3. Sistema de comparticipação de medicamentos 

Está prevista, no SNS, a comparticipação de alguns medicamentos, após avaliação 

pelo INFARMED e integração nos escalões de acordo com as indicações terapêuticas, 

segundo a percentagem de comparticipação em relação ao PVP, A (comparticipação de 

90%), B (comparticipação de 69%), C (comparticipação de 37%) e D (comparticipação de 

15%), com acréscimo de 5% (escalão A) ou 15% para os pensionistas [14]. Os regimes 

especiais de comparticipação abrangem pensionistas e patologias particulares. Produtos 

com diferente comparticipação são os medicamentos manipulados (30%), tiras-teste para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria (85%), agulhas, seringas e lancetas para 

controlo da diabetes (100%), produtos dietéticos com carácter terapêutico (100%), câmaras 

expansoras (80%), dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados, com incontinência 

ou retenção urinária (100%) [14]. Adicionalmente, há sistemas de comparticipação não 

relacionados com o sistema nacional de saúde, como é o caso dos sistemas privados o 

SAMS e a EDP-SAVIDA. Na FCO existem ainda os subsistemas locais da Liga dos Amigos 

do Hospital de Ovar e da Câmara Municipal de Ovar, com condições de elegibilidade 

particulares. 

5.2. Dispensa de fórmulas magistrais ou preparados oficinais 

Os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas Magistrais, 

se preparados segundo uma receita médica, ou Preparados Oficinais, se preparados 

segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário, sendo 

responsabilidade exclusiva do farmacêutico a qualidade da sua preparação. Aquando da 

dispensa de um medicamento manipulado (seja ele um Preparado Oficinal ou uma Fórmula 

Magistral), o farmacêutico deverá garantir que são fornecidas todas as informações 

relevantes ao utente, nomeadamente no que concerne à posologia/modo de utilização, 

condições de conservação e prazo de validade. [12] 

5.3. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são aqueles que podem ser aconselhados pelo farmacêutico e não 

beneficiam de comparticipação sobre o seu PVP, salvo exceções legisladas. Fazem parte 

deste grupo os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia e os Medicamentos Homeopáticos. 

5.4. Dispensa de outros produtos 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, além de medicamentos, 

as farmácias podem fornecer ao público produtos naturais, dispositivos médicos, 

suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, 
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produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto 

[15]. 

5.4.1. Suplementos alimentares e produtos de dietética 

 Os suplementos alimentares, à responsabilidade da DGAV, são produtos que, 

apresentados em formas doseadas similares às dos medicamentos, tem elevado conteúdo 

em nutrientes ou outras substâncias com efeitos nutricional ou fisiológico e se destinam a 

complementar um regime alimentar normal [16,17]. Estes produtos podem ser classificados 

segundo três grupos: vitaminas e minerais, plantas e extratos botânicos e outras 

substâncias. Considera-se ainda a categoria de produtos fronteira, na qual se incluem os 

que contêm glucosamina/condroitina, melatonina, Valeriana, Ginkgo biloba ou Serenoa 

repens [16,17]. Apesar de não serem medicamentos, os suplementos alimentares são 

passíveis de causar reações adversas ou interações com medicamentos, sendo, por isso, 

relevante o aconselhamento farmacêutico nesta área. A FCO tem disponível uma grande 

variedade de suplementos alimentares, nomeadamente os que, através de aporte 

nutricional, favorecem o bem-estar geral, melhoram o desempenho físico e as funções 

cognitivas, auxiliam a perda de peso corporal, diminuem a fadiga muscular e o mal-estar das 

articulações, entre outros. Como produtos de alimentação especial, destinados a suprimir 

necessidades de indivíduos com necessidades nutricionais particulares, geralmente por 

distúrbios do metabolismo ou outras alterações fisiológicas. Podem destacar-se os produtos 

da linha Fortimel® ou Diasip®, com valor nutricional hiperproteico e/ou de alto valor 

energético. Na área da alimentação infantil, encontram-se disponíveis produtos como leites 

para lactentes com e sem glúten, espessantes, leites de transição, farinhas lácteas com e 

sem glúten e boiões alimentares com vários sabores, das marcas Nutribén®, Aptamil®, 

NAN® e Novalac®. Durante o estágio, tive oportunidade de conhecer os produtos 

disponíveis e de adquirir competências de aconselhamento nesta área. 

5.4.2. Produtos cosméticos 

 Na FCO encontra-se uma vasta oferta de produtos cosméticos, que são os produtos 

a aplicar nas partes externas do corpo humano, com as funções de limpar, perfumar, 

modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais [18]. As 

principais marcas de dermocosmética disponíveis são a Avène®, Bioderma®, Vichy®, La 

Roche-Posay®, Caudalie®, Lierac®, Aveeno®, Eucerin®, Isdin®, Piz Buin®, Barral® e 

Mustela®, e, na área da perfumaria, Clarins® e Roger&Gallet®. A maioria dos produtos 

capilares disponíveis são os das marcas Klorane®, Ducray®, Pharmastyle® e Phyto®. Os 

produtos bucodentários pertencem às marcas Elgydium®, Corega® e Paradontax®. Durante 

o estágio, tive oportunidade de conhecer os produtos disponíveis e de adquirir competências 

de aconselhamento nesta área. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

16 

 

5.4.3. Medicamentos homeopáticos 

 A homeopatia consiste numa terapêutica alternativa, baseada no princípio da 

similitude, da infinitesimalidade e da globalidade. Os medicamentos homeopáticos são 

obtidos, por diluições sequenciais decimais ou centesimais e agitação consecutiva, a partir 

de substâncias stock ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com o processo de 

fabrico descrito em Farmacopeias. Estes produtos são dispensados como MNSRM. Na 

FCO, existem medicamentos homeopáticos, que são encomendados a distribuidores 

grossistas ou a uma farmácia com laboratório de homeopatia, quando o produto solicitado 

pelo utente não se encontra disponível no armazenista. Durante o estágio, pude dispensar 

alguns medicamentos homeopáticos, como o Homeovox®, o Stodal® e o Arnigel®. 

5.4.4. Dispositivos médicos 

 Dispositivos médicos incluem os equipamentos, softwares, implantes, reagentes, e 

materiais destinados a utilização em humanos para diagnóstico, prevenção, monitorização, 

tratamento ou atenuação de uma doença ou lesão, intervenção na anatomia ou realização 

de análise a amostras de órgãos, sangue e tecidos, sem recorrer a um efeito farmacológico, 

imunológico ou metabólico [19]. Também são dispositivos médicos os dispositivos de 

controlo ou suporte da conceção e os produtos especificamente destinados à limpeza, 

desinfeção ou esterilização de outros dispositivos médicos [19]. Durante o estágio, procedi à 

dispensa de material de ostomia, material ortopédico, material de tratamento de feridas, 

testes de gravidez, artigos para incontinência e aparelhos diversos (nebulizadores, 

termómetros digitais, dispositivos para determinação de glicemia capilar). 

5.4.5. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 Os produtos e os medicamentos de uso veterinário, à alçada da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária, são identificados com a designação “Uso Veterinário” num fundo 

verde impressa na face principal da rotulagem e destinam-se ao “tratamento ou prevenção 

das doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico, promoção do bem-estar e estado 

hígio-sanitário, correção ou modificação das funções orgânicas ou para diagnóstico médico”, 

segundo definição do Decreto-Lei n.º 232/99, de 24 de junho [20]. Na farmácia comunitária 

podem encontrar-se medicamentos sujeitos ou não sujeitos a receita médico-veterinária. 

Destaca-se a particularidade de que a receita médico-veterinária normalizada tem validade 

de dez dias após emissão, conforme estipulado pelo Decreto-lei 148/2008 de 29 de Julho 

[21]. Durante o estágio, dispensei alguns medicamentos de uso veterinário, nomeadamente 

anticoncecionais para cães e gatos (Pilusoft®) e desparasitantes internos (Drontal®) e 

externos para cães e gatos (Advantix®, Frontline Combo®). Dispensei ainda, segundo 

indicação veterinária, medicamentos de uso humano a serem administrados a animais, 
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como o Ananase® (40 mg de bromelaína, comprimidos revestidos). Considero que a minha 

formação na área era insuficiente para responder às necessidades dos clientes, tendo sido 

necessário contactar médicos veterinários ou recorrer à linha Espaço Animal para lhes dar 

resposta. 

 5.5. Sistema de reservas 

 Quando, num atendimento, é solicitado um produto não disponível em stock, realiza-

se, no software de atendimento, uma reserva a pagar no momento ou no ato de 

dispensação, com identificação e contacto do utente. No mesmo momento, realiza-se a 

encomenda do produto, instantânea ou manual. Finaliza-se o atendimento com a impressão 

do talão de reserva em duas vias, uma a entregar ao utente e uma a guardar na farmácia 

para associação ao produto. Quando se rececionam encomendas que contêm produtos 

reservados, devidamente identificados pelo programa informático, esses produtos são 

associados aos talões de reserva e armazenados no local a eles destinado. Os utentes são, 

neste momento, contactados para que procedam ao levantamento dos produtos. A 

dispensação de produtos reservados realiza-se, à semelhança de uma venda comum, no 

ecrã de atendimento do Sifarma®, por leitura do código de barras do talão de reserva. 

Durante o estágio, colaborei na gestão de reservas e implementação do sistema de reservas 

incluído no sistema informático. Anteriormente, a FCO praticava um sistema de reservas 

manual. 

5.6. Cartão Saúda 

 A FCO pertence às Farmácias Portuguesas, como tal, é possível a utilização do 

cartão de fidelização Saúda nas compras aí efetuadas, as quais, exceto as de 

medicamentos sujeitos a receita médica, permitem a acumulação de pontos. Os pontos 

acumulados podem ser trocados por vales de desconto ou por outros produtos do catálogo. 

Pontualmente são atribuídas ainda outras vantagens promocionais com a utilização do 

cartão. Através do portal das Farmácias Portuguesas, os utentes podem realizar compras 

online e recolher os produtos na FCO. 

 

6. Preparação de medicamentos manipulados 

 Dispondo de um laboratório de manipulação de medicamentos, com os 

equipamentos, materiais, matérias-primas e bibliografia necessários e de acordo com as 

condições estabelecidas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, a FCO tem capacidade 

para a preparação de medicamentos manipulados, quando solicitados pelos utentes [22]. É 

de notar que os medicamentos manipulados não podem conter anfepramona, 

benzefetamina, sec-butabarbital. clobenzorex, etilanfetamina, fenbutrazato, fencanfamina, 

fenfluramina, dexfenfluramina e fenproporex, ou qualquer substância ativa em dosagens 
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superiores às autorizadas para medicamentos de uso humano, quando o medicamento 

manipulado se destine a uso sistémico, segundo a Deliberação n.º 1985/2015 [23]. 

 A preparação de um medicamento manipulado, realizada sob a supervisão do 

farmacêutico responsável, implica o preenchimento da Ficha de Preparação, que contém a 

descrição do medicamento, matérias-primas, técnica de preparação e tipo de 

acondicionamento, a indicação do prazo de utilização e das condições de conservação, os 

parâmetros de controlo de qualidade do produto acabado e os dados do utente. A folha de 

cálculo do preço do medicamento, que contempla as matérias-primas, o material de 

embalagem e os honorários da preparação, segundo a fórmula de cálculo de venda ao 

público estabelecida pela Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho; o rótulo, com identificação da 

FCO, do utente e do médico prescritor, preço, posologia, data de preparação, prazo de 

utilização, condições de conservação, número de lote, composição e quantidade de produto 

e instruções especiais, tais como “Uso externo” ou “Manter fora do alcance das crianças” 

[24]. O Anexo III inclui um exemplo de ficha de preparação, folha de cálculo de preço e 

rótulo de medicamento manipulado. Além da ficha de preparação, são documentos 

necessários as fichas de segurança e certificados de análise das matérias-primas, as folhas 

de registo de movimentos de matérias-primas e os certificados de garantia de Boas Práticas 

de Fabrico dos seus fabricantes e a folha de registo de lote e de identificação dos utentes 

referente a cada ano civil. Durante o estágio, preparei os medicamentos enumerados na 

Tabela 2, e documentos associados à sua preparação.  

Tabela 2. Lista de medicamentos manipulados preparados durante o estágio. 

Data Medicamento Manipulado 

21-01-2019 Vaselina salicilada a 1% (m/m), pomada, 100 g 

28-01-2019 Vaselina salicilada a 1% (m/m), pomada, 100 g 

31-01-2019 Vaselina salicilada a 2% (m/m), pomada, 100 g 

05-02-2019 Vaselina salicilada a 5% (m/m), pomada, 200 g 

13-02-2019 
Pomada de dipropionato de betametasoma a 0,02% (m/m) e ácido salicílico a 2% 

(m/m), 140 g 

21-02-2019 Suspensão oral de propranolol 5 mg/ml, 150 mL 

01-03-2019 Vaselina salicilada a 5% (m/m), pomada, 200 g 

01-03-2019 Suspensão oral de trimetoprim a 1% (m/v), 100 mL 

07-03-2019 Suspensão oral de propranolol 5 mg/mL, 100 mL 

20-03-2019 Suspensão oral de propranolol 6 mg/mL, 150 mL 
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7. Preparação individualizada da medicação 

 A FCO tem providencia o serviço de Preparação Individualizada da Medicação (PIM) 

a alguns utentes que manifestem incapacidade clara de seguir o seu regime 

farmacoterapêutico autonomamente, promovendo assim a correta administração dos 

medicamentos e a melhor adesão à terapêutica. A PIM, legislada ao abrigo da Portaria n.º 

97/2018 e orientada pela Norma Geral de Preparação Individualizada da Medicação da 

Ordem dos Farmacêuticos, consiste no reacondicionamento de formas farmacêuticas 

sólidas de uso oral (exceto medicamentos com condições especiais de conservação ou 

suscetíveis de degradação neste sistema, devidamente listados em anexo da Norma 30-

NGE-00-010-02) em dispositivos multicompartimentais, organizados segundo a posologia 

[25]. No caso dos utilizados na FCO, cada compartimento conta com os medicamentos a 

tomar em cada momento de cada dia da semana. Os dispositivos, em formato de blister, são 

selados e identificados com os dados do utente e dos medicamentos que contêm [25]. Para 

a adesão serviço de PIM, o utente deve assinar uma Declaração de Consentimento 

Informado, onde declara tomar conhecimento dos procedimentos da PIM, autoriza que os 

seus medicamentos sejam reacondicionados pelo farmacêutico responsável e se pretende 

que as embalagens, sua propriedade, sejam armazenadas na farmácia [25]. O mesmo 

documento é assinado pelo farmacêutico, como garantia de que o serviço é prestado de 

acordo com as Boas Práticas de Farmácia [25]. Durante o estágio, tive oportunidade de 

colaborar na preparação de blisters semanais para dois utentes. 

 

8. Farmacovigilância 

 O Sistema Nacional de Farmacovigilância, da responsabilidade do INFARMED, 

preconiza que os profissionais de saúde e os detentores de Autorização de Introdução no 

Mercado notifiquem, em caráter de obrigatoriedade, notifiquem às unidades de 

farmacovigilância as reações adversas ou suspeitas de reação adversa a medicamentos 

sempre que elas sejam consideradas graves ou inesperadas [26]. Também o Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto, estabelece o dever de colaboração das farmácias com o 

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

medicamentos” [3]. O Portal RAM, de Registo de Reações Adversas a Medicamentos, é 

uma plataforma online para registo de reações adversas a medicamentos (RAM), por parte 

dos profissionais de saúde ou dos utentes, através do preenchimento de um formulário em 

que constam a caracterização da RAM, a descrição do medicamento suspeito e da 

terapêutica concomitante, os dados demográficos do utente e o contacto do notificador [27]. 

As notificações podem realizar-se ainda em papel, por email ou através de chamada 

telefónica. 
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Em resultado da atividade do Sistema Nacional de Farmacovigilância, que monitoriza 

continuamente a segurança e a relação risco/benefício dos medicamentos autorizados, 

chegam à farmácia circulares informativas sobre recolha de lotes de medicamentos, 

suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado, ou outros. Pode referir-se 

ainda, como fonte de informação atual em farmacovigilância, o Boletim de Farmacovigilância 

publicado com periodicidade mensal pelo INFARMED e dirigido aos profissionais de saúde, 

onde constam efeitos adversos identificados a nível nacional ou europeu, e alertas de 

segurança emitidos pelo INFARMED [28].  

Durante o estágio, surgiu a oportunidade de notificar ao INFARMED, através do 

Portal RAM, uma reação adversa ao medicamento Acalka® citrato de potássio, 1080 mg, 

comprimidos de libertação prolongada, reportada por um utente durante o atendimento. 

Notifiquei ainda, via email, uma não conformidade do folheto informativo do medicamento 

Actifed® 60 mg + 2,5 mg comprimidos, em que, por erro de impressão, se verificava a 

ocultação de parte do texto sobre a administração do medicamento. No âmbito dos alertas 

de segurança do INFARMED, destaco a suspensão das autorizações e retirada do mercado 

dos medicamentos Pneumorel®, xarope, 2mg/ml e Pneumorel retard®, comprimidos 

gastrorresistentes, 80 mg, comunicada na Circular Informativa Nº 034/CD/100.20.200 e 

justificada pela deteção de efeitos cardíacos nocivos atribuídos à fenspirida [29]. Ao receber 

a comunicação, separaram-se imediatamente as unidades do medicamento em stock na 

farmácia, para devolução ao fornecedor. 

  

9. Gestão de resíduos - VALORMED 

 A VALORMED é uma organização sem fins lucrativos que gere o Sistema Integrado 

de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM), conforme conjeturado 

no Despacho n.º 9592/2015 do Diário da República n.º 164/2015, Série II de 2015-08-24 

[30]. A VALORMED trata resíduos de medicamentos, material de embalagem e acessórios 

de administração, por reciclagem ou incineração, não estando incluídos no âmbito da sua 

licença materiais cortantes, dispositivos médicos, produtos de higiene ou material cirúrgico 

[31]. Na FCO recolhem-se os resíduos de medicamentos fora de uso entregues pelos 

utentes, que são depositados no contentor para o efeito. Quando se atinge o limite da 

capacidade do contentor, este é fechado e, com a marcação da data e da assinatura do 

colaborador responsável pela tarefa, é separado para recolha por um distribuidor grossista.  

 

10. Formação 

A atualização de capacidades técnicas e científicas é um dos deveres constantes do 

Código Deontológico do Farmacêutico e é muito valorizada na FCO, sendo as ações de 

formação registadas e consideradas como um parâmetro de Qualidade [32]. Durante o 
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estágio, tive oportunidade de realizar as seguintes formações descritas na Tabela 3, que 

contribuíram para o enriquecimento da minha experiência de estágio. 

Tabela 3. Formações realizadas durante o estágio. 

Data Tema Entidade formadora 

01-02-2019 Sistema de reservas Sifarma 2000®  FCO 

22-02-2019 Farmacovigilância INFARMED 

28-02-2019 Cuidados séniores Molicare 

13-03-2019 Produtos Lactacyd® e Antigrippine Trieffect Tosse® Perrigo 

05-04-2019 Sistema de Gestão da Qualidade FCO 

12-04-2019 E-learning: Sifarma® Novo módulo de atendimento Glintt 

 

Parte II – Projetos de intervenção na comunidade 

 

11. O papel do farmacêutico na promoção da Literacia em Saúde: oportunidade 

das ferramentas digitais 

O farmacêutico é o profissional de saúde com contacto privilegiado com o utente, 

sendo muitas vezes o único com quem contacta com frequência, para obter os seus 

medicamentos de uso crónico, produtos de saúde e bem-estar ou aconselhamento em 

transtornos de saúde menores. Assim, pela sua proximidade e acessibilidade, o profissional 

de farmácia assume um papel importante na transmissão de informação útil, simplificada e 

fiável aos utentes com quem contacta, não só sobre o medicamento, mas sobre o estado de 

saúde em geral.  

Numa época altamente tecnológica, as ferramentas digitais, cada vez mais presentes 

nos processos técnicos do Sistema de Saúde, assumem ainda uma função promissora no 

que concerne à promoção da farmácia como empresa, através do marketing digital, mas 

também da educação para a saúde, e eventualmente da fusão de ambos os conceitos em 

marketing de conteúdo. 

Ao longo do estágio, deparei-me com situações em que os utentes não possuíam o 

conhecimento necessário para que alcançassem os melhores resultados em saúde, o que 

inclui não só a adesão à terapêutica, mas também o seguimento de medidas não 

farmacológicas e de hábitos de vida saudáveis. Assim, constatei a importância de, através 

de uma comunicação efetiva, identificar lacunas de informação e de contribuir para a 

educação em saúde.  
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11.1. Contextualização do tema 

11.1.1. Literacia em Saúde 

A Literacia em Saúde (LS) foi definida, por Ratzan e Parker, em 2000, como “o grau 

pelo qual cada individuo tem capacidade para obter, processar e compreender informação 

básica de saúde e serviços de saúde necessária para tomar decisões apropriadas em 

saúde” [33]. A literacia é um conjunto de capacidades relacionado com a educação e 

compreende as capacidades de leitura, escrita, compreensão oral, expressão oral e 

aritmética [33]. Contudo, a Literacia em Saúde engloba muito mais do que a capacidade 

individual de obter informação e ocorre quando as expectativas, preferências e capacidades 

dos utentes vão ao encontro das daqueles que fornecem a informação ou os serviços [33]. A 

LS traduz-se no empoderamento do utente sobre o seu estado de saúde, permitindo a 

compreensão e correta execução das indicações dos profissionais de saúde, a prática de 

hábitos de vida saudáveis, a tomada de decisões informadas, o fácil acesso aos serviços de 

saúde de que necessite e a contribuição para a LS de quem o rodeia [34]. Os utentes têm 

cada vez mais independência na tomada de decisões de saúde; para benefício do utente, 

deve de ser facultada informação de qualidade, que sustente as suas decisões. 

A Literacia em Saúde, na perspetiva de permitir aos utentes compreender e gerir 

melhor a sua doença e o respetivo tratamento, é um assunto que tem captado mais atenção 

recentemente e constitui o caminho para um serviço de saúde de alta qualidade [33]. Uma 

baixa Literacia em Saúde relaciona-se com maiores gastos em ingressos hospitalares, 

menor utilização de meios preventivos, como rastreios e exames de rotina, aumento da 

severidade de doenças crónicas, maiores erros de medicação e maior mortalidade [35]. 

Alguns trabalhos indicam que uma desadequada Literacia em Saúde é um maior preditor do 

estado de saúde do indivíduo do que a idade, o estatuto social ou o grau de educação, 

sendo relacionada com uma maior ocorrência de resultados negativos em saúde [33, 36]. 

Para melhorar a Literacia em Saúde a nível individual e comunitário, é necessário um 

esforço dos sistemas de saúde públicos e dos prestadores de cuidados de saúde, dos 

sistemas de educação e da sociedade em geral, na promoção da divulgação de mensagens 

de saúde, explorando várias vias de comunicação. Neste âmbito, é relevante ter em 

consideração a dificuldade de muitos utentes em compreender a informação a que têm 

acesso ou a linguagem dos profissionais de saúde [33].  

Um exemplo de insuficiente Literacia em Saúde identificado na FCO foi o caso de 

uma utente com osteoporose que não tomava o comprimido semanal contendo ácido 

alendrónico conforme prescrição médica porque, segundo a utente, devido a dores músculo-

esqueléticas não tinha capacidade para realizar a caminhada de trinta minutos que lhe havia 

sido recomendada após a administração do medicamento. Neste caso, reforçou-se a 
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importância da atividade física adequada às suas capacidades como medida não 

farmacológica e o seu papel na osteoporose em particular, mas esclareceu-se a 

necessidade da adesão à terapêutica, com a indicação de que nos trinta minutos após 

administração não deve ingerir alimentos e deve manter uma posição vertical ou sentada, de 

forma a prevenir reações adversas esofágicas. Outra utente da FCO, com dislipidemia e em 

tratamento com um fármaco da classe das estatinas declarou não aderir à terapêutica por 

pessoas com quem contacta lhe haverem dito que “faz mal aos ossos”. Neste caso, 

explicou-se que o medicamento pode causar rabdomiólise e, em presença de sintomas de 

miotoxicidade, a reação adversa deve ser comunicada ao médico prescritor para a alteração 

do regime terapêutico. Podem referir-se outros exemplos, como o risco de duplicações 

terapêuticas na automedicação com medicamentos compostos de várias substâncias ativas 

destinados ao tratamento de estados gripais e com medicamentos contendo paracetamol, 

ou o desconhecimento da correta técnica de administração de medicamentos por inalação, 

instilação ocular ou outras vias menos frequentes. 

O tema da LS não é novo – já era abordado nos anos 90, mas nos últimos anos e, 

em particular, nos últimos meses, tem ganho destaque em campanhas, nomeadamente nas 

dinamizadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção-Geral da Saúde. Com 

estas campanhas, perspetiva-se uma sociedade em que as estruturas e instituições de 

saúde assumem a responsabilidade de fornecer comunicação clara e suporte adequado 

através de ações de promoção de saúde baseadas no conhecimento. Todos os cidadãos 

devem ter oportunidade de melhorar a sua saúde e acesso a informação fiável e 

compreensível (vocabulário de uso corrente) sobre saúde, como alimentação, atividade 

física e consultas médicas recomendadas. Os conceitos práticos de saúde seriam, 

idealmente, incluídos no currículo escolar [33]. A comunicação nos sentidos profissional de 

saúde-utente e utente-profissional de saúde apresenta-se, desta forma, como um ponto-

chave para o sucesso na prestação de cuidados de saúde. Pretende-se compreender as 

necessidades do utente e providenciar as ferramentas e a informação que lhe sejam 

necessárias ou úteis, mas com o grau de complexidade adaptado à sua capacidade de 

compreensão de conceitos médicos.  

A Literacia em Saúde é tão relevante no contexto da farmácia, porque é essencial à 

compreensão das indicações de posologia e administração do regime farmacoterapêutico. 

Tem sido provado que o aconselhamento farmacêutico contribui para o conhecimento dos 

utentes, adesão à terapêutica e uso correto dos medicamentos [36, 37]. Os farmacêuticos 

devem de estar sensibilizados para esta temática e contribuir para melhorar a Literacia em 

Saúde da comunidade em que estão inseridos, através de ações como: identificar os 

utentes em risco devido a menor literacia, avaliar capacidade de intervenção da farmácia, 

intervir abrangendo utentes com todos os graus de literacia, mas também dirigir 
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intervenções aos grupos de risco e avaliar resultados das intervenções desenvolvidas [38]. 

Uma LS insuficiente sofre influência de fatores sociais e individuais (educação, cultura, 

língua) e do tipo de informação disponibilizada por entidades públicas e pelos meios de 

comunicação social, por vezes carente de suficiente fundamento científico [33]. Consideram-

se em risco os idosos, imigrantes (que não dominem o idioma) e adultos com menor grau de 

escolaridade ou estatuto socioeconómico [33]. Na FCO, identificaram-se como grupo de 

risco ainda os indivíduos de etnia cigana. São obstáculos à implementação de medidas de 

promoção da LS o facto de que os utentes não se sentem à vontade para admitir que não 

entenderam a informação transmitida, a menor proficiência na utilização de meios 

tecnológicos por grupos particulares, como os idosos, e as questões de privacidade na 

partilha de informações de saúde pelos utentes [33].  

 No sentido de promover a LS, devem de ser utilizadas várias abordagens, como a 

comunicação oral e escrita, sendo que se considera que a prestação de informação 

individualizada a cada utente é mais eficaz do que providenciar documentos informativos 

standard e já foi reportado que alguns pacientes preferem a comunicação oral à escrita [39, 

40]. Os sinais de alerta a ter em consideração são a não adesão à terapêutica e a 

incapacidade do utente de identificar autonomamente os medicamentos que utiliza, as suas 

posologias ou indicações terapêuticas [33]. Entre as técnicas de comunicação oral eficaz 

encontram-se a realização de perguntas abertas (“Sabe para que toma o medicamento?”, 

“Como costuma tomar?”), o recurso a linguagem simples, limitando o uso de termos 

técnicos, explicação a velocidade adequada, pedir ao utente para repetir o que entendeu da 

explicação e deixar espaço para o esclarecimento de dúvidas [33]. 

11.1.1.1. Literacia em Saúde em Portugal 

 Em 2014, o European Health Literacy Survey indicou que apenas 8,6% dos 

portugueses possuíam um excelente grau de Literacia em Saúde, a taxa mais baixa dos 

países europeus, assim como Portugal foi identificado, no mesmo estudo, como aquele com 

cidadãos com um grau de LS considerado problemático, 38,1% da população, valor superior 

à média europeia [41]. Em março deste ano, a Direção-Geral da Saúde apresentou o “Plano 

de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021”, em que, após identificação da LS como um 

obstáculo à Saúde Pública no país, o perfil de LS dos portugueses foi caracterizado 

detalhadamente e foram definidas as prioridades de intervenção. Como temas de 

intervenção para promover estilos de vida saudável, identificaram-se os de alimentação, 

atividade física, adições, saúde mental, acidentes, vacinação, saúde oral, medicamentos, 

resistência a antimicrobianos, infeções e envelhecimento ativo. Entre os meios de 

intervenção identificaram-se, entre outros, os profissionais de saúde, as redes sociais e 

outros meios de comunicação e os sistemas de educação [42]. Outro objetivo do “Plano de 
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Ação para a Literacia em Saúde” é a capacitação dos utentes na utilização dos meios e 

ferramentas do Sistema de Saúde, entre eles as plataformas online das organizações de 

saúde, como a Direção-Geral da Saúde, Organização Mundial de Saúde e Centers for 

Disease Control and Prevention, e as aplicações para smartphone de monitorização da 

saúde [42]. Posteriormente, foi publicado o “Manual de Boas Práticas - Literacia em Saúde - 

Capacitação dos Profissionais de Saúde”, que reforça a LS como prioridade do SNS [43]. 

Este documento refere as áreas de intervenção em cada grupo etário, tendo em conta as 

suas diferentes necessidades [43]. A farmácia comunitária é referida como uma das 

plataformas de intervenção, através da comunicação direta com o utente [43]. 

11.1.1.2. Literacia em Saúde Digital 

 A Saúde Digital (SD) inclui todos os meios tecnológicos que contribuem para a 

saúde, sejam eles as ferramentas digitais dos serviços de saúde, como a receita eletrónica 

desmaterializada, os alertas de refill (reabastecimento) da medicação crónica, os emails de 

posologia e informação sobre os medicamentos dispensados na farmácia; as aplicações de 

smartphone que permitem a monitorização de doenças crónicas e as páginas online que 

divulgam informação sobre temas de saúde. São exemplos de organizações que têm vindo 

a apostar na divulgação de conteúdos informativos dirigidos aos utentes através das redes 

sociais, o Infarmed, através da publicação de vídeos no Youtube [44], o Serviço Nacional de 

Saúde e a agência Centers for Disease Control and Prevention, com atividade frequente nas 

suas páginas de Facebook [45, 46] e a Organização Mundial de Saúde, que publica 

diariamente conteúdos na plataforma Instagram [47]. Esta tendência evidencia a utilidade 

destas plataformas na comunicação com um grande público e a crescente preocupação 

sobre a educação em saúde como fator relevante para a saúde pública. Em abril deste ano, 

a OMS publicou as recomendações em intervenções digitais para o fortalecimento do 

sistema de saúde, que focou, entre outras oportunidades, a de comunicação com o utente 

via ferramentas digitais [48]. Os meios digitais são referidos como essenciais para alcançar 

a cobertura de saúde universal, permitem aumentar o envolvimento de cada utente na sua 

própria saúde e devem ser explorados para máximo benefício, mas não constituem medidas 

suficientes por si só [48, 49]. A OMS criou ainda o Atlas da Saúde Digital, onde se registam 

os investimentos em SD de cada país, mas este ainda não contém dados relativos a 

Portugal [50].  

 As redes sociais são uma forma de comunicar e partilhar informação, utilizada por 

milhões de pessoas, várias horas por dia. Do ponto de vista comercial, podem ser usadas 

para contactar os potenciais clientes, mas também para conhecer os seus interesses e, 

assim, criar ofertas adaptadas às suas preferências. Esta ferramenta permite que a 

divulgação de produtos ou serviços seja realizada não só pela própria marca, como pelos 
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outros utilizadores que partilham as suas experiências pessoais, o que cria confiança, 

aumentando exponencialmente o impacte da presença digital. O marketing de conteúdo, em 

particular, consiste na divulgação de informação útil ao cliente. O valor desses conteúdos 

gera interatividade com os utilizadores das plataformas online, que os partilham com os 

seus contactos, potenciais futuros clientes, beneficiando a imagem e o alcance da marca. 

Pela acessibilidade, muitas farmácias já têm a sua “montra digital”, possuindo espaços nas 

várias redes sociais, primariamente utilizadas como ferramentas de marketing digital [51]. 

Também a FCO tem as suas páginas nas plataformas Facebook e Instagram. A nível global, 

o Facebook é a rede social que conta com mais utilizadores ativos, 1,6 mil milhões por dia; 

por sua vez, o Instagram recebe 600 milhões de utilizadores por dia, e o Youtube 149 

milhões [52]. Em Portugal, estima-se que, em 2019, 6.7 milhões de portugueses têm um 

perfil online, e que 90% deles utilizam o Facebook [53]. A comunicação de informação útil ao 

utente, sem um objetivo comercial direto, é uma forma de contribuir para a Literacia em 

Saúde e, ao promover a farmácia como instituição dedicada à educação para a saúde, 

posicioná-la no mercado como instituição credível e com responsabilidade social. 

11.2. Objetivos e métodos 

Definiu-se como objetivo para o projeto de intervenção I, a promoção da Literacia em 

Saúde da comunidade, nomeadamente através da aplicação de conceitos de marketing 

digital. Para a promoção da Literacia em Saúde, realizaram-se três tipos de ações: visita a 

escolas, intervenção no espaço físico da farmácia e publicação de conteúdos online. 

Realizou-se ainda um inquérito sobre a utilização de ferramentas digitais pelos seguidores 

da página de Facebook da FCO (ANEXO IV), de forma a compreender o seu conhecimento 

das ferramentas disponíveis e opinião acerca das mesmas. 

11.2.1. Atividades nas escolas 

Realizaram-se duas ações de formação em escolas, a primeira a 27 de março, na 

Escola Primária de S. João de Ovar, sobre pediculose, por solicitação da instituição de 

ensino. Os alunos da escola foram divididos em dois turnos e, com o patrocínio da marca 

Paranix®, distribuíram-se brindes para as crianças e folhetos informativos destinados aos 

seus educadores; as palestras realizaram-se com a adaptação da apresentação de 

diapositivos disponibilizada pela marca (Anexo V). 

A segunda ação de formação foi realizada a 24 de abril, na Escola Secundária Dr. 

José Macedo Fragateiro, destinada às turmas do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de 

Saúde. Esta palestra, com a duração de 45 minutos, teve como tema o “Ciclo do 

Medicamento” (Anexo VI), nomeadamente: definição de saúde segundo a OMS; definição 

de medicamento - composição química e formas farmacêuticas; farmacocinética e 

farmacodinâmica, efeito terapêutico e toxicidade; investigação e desenvolvimento, até à 
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introdução no mercado; medicamentos de referência e medicamentos genéricos; 

distribuição e venda ao público – funções do farmacêutico; farmacovigilância e notificação 

de RAM; VALORMED – gestão de resíduos de medicamentos. Integrado nesta 

apresentação, foi dinamizado um jogo de diagnóstico de conhecimentos sobre o tema na 

plataforma online Kahoot, cujas questões constituem o Anexo VII. 

11.2.2. Atividade na FCO 

A ação concretizada na FCO enquadrou-se na comemoração do Dia Mundial da 

Saúde (7 de abril) e na campanha de marketing pré-estabelecida no plano anual da 

farmácia, “Num relacionamento sério com a Saúde” (1 a 15 de abril). Nesse contexto e no 

sentido da promoção da saúde, criou-se a ação “O que o faz sentir saudável?”, em que foi 

colocado um quadro em branco na área de atendimento, no qual os utentes foram 

encorajados a escrever a sua resposta ao tema (Anexo VIII). Foram ainda distribuídos, 

durante os atendimentos, pequenos cartões informativos com os “Essenciais para uma vida 

saudável” (Anexo IX). 

11.2.3. Atividades online 

Partindo da hipótese de que a publicação de conteúdos online informativos contribui 

para a Literacia em Saúde do público-alvo e que pode ainda resultar como estratégia de 

marketing da farmácia, foram publicados semanalmente conteúdos na página de Facebook 

da FCO, na forma de imagem com descrição ou de vídeo explicativos. Abordaram-se temas 

em linha com efemérides ou festividades a decorrer ou com o plano de marketing da 

farmácia. Dessa forma, foram criados conteúdos sobre contraceção de emergência e 

consumo de álcool (comemorações do Carnaval), saúde auditiva (Dia Mundial da Audição), 

infertilidade feminina (Dia Internacional da Mulher), incontinência urinária (Dia Mundial da 

Incontinência Urinária), infertilidade masculina (Dia do Pai) e impacte da radiação de ecrãs 

de dispositivos móveis na saúde das crianças (campanha “Família, a tradução do Amor”) 

(Anexos X-XVI), com consulta das referências bibliográficas [54] a [62]. Em articulação com 

a ação “O que o faz sentir saudável?” realizada no espaço físico, foram publicados dois 

vídeos de sensibilização a propósito do Dia Mundial da Saúde, um em que se divulgaram 

algumas respostas dos utentes e o outro em que os farmacêuticos da FCO partilharam os 

seus conselhos sobre hábitos de vida saudáveis (Anexos XVII-XVIII). 

No âmbito da campanha “Num relacionamento sério com a Saúde”, dinamizou-se um 

passatempo online com o título “O que sabe sobre a sua saúde?”. De acordo com o 

regulamento (Anexo XIX), foram publicados desafios diários, de 1 a 15 de abril, e as 

respetivas soluções no dia seguinte à publicação de cada desafio. Para participar, os 

seguidores da FCO no Facebook, deveriam responder ao desafio através de um comentário 

com a resposta correta e a identificação de dois “amigos”, para divulgação da ação. O 
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utilizador que obteve mais rapidamente o maior número de respostas corretas foi premiado 

com um tensiómetro Veroval®, patrocínio da marca. Os desafios do passatempo (Anexo 

XX) abordaram os seguintes temas: uso seguro do medicamento (administração e 

conservação); medicamentos genéricos; indicações terapêuticas dos antibióticos; princípios 

de uma alimentação saudável; saúde cardiovascular; saúde sexual e do trato urinário; 

reações adversas a medicamentos; gestão de resíduos de medicamentos; saúde oral; 

vacinação; saúde do viajante; alergias sazonais; vitaminas [63]. 

11.3. Resultados e discussão 

11.3.1. Atividades nas escolas 

A palestra sobre a pediculose foi considerada de sucesso, uma vez que se 

respondeu a uma necessidade de formação identificada pela escola, sendo a pediculose 

uma infestação frequente na faixa etária das crianças que participaram, os alunos 

envolveram-se na dinâmica com entusiasmo e os docentes mostraram-se satisfeitos com o 

resultado final (fotografia no Anexo XXI). 

Acerca da apresentação sobre o “Ciclo do Medicamento”, os estudantes foram 

recetivos à iniciativa, participaram no jogo de diagnóstico de conhecimentos e, após a 

apresentação, colocaram as suas dúvidas e participaram ativamente na discussão. Os 

resultados do jogo (Anexo XXII) indicam que existiam algumas lacunas de conhecimento 

sobre o tema, sendo a mais evidente a conceção de que os produtos naturais seriam a priori 

mais seguros do que os sintetizados em laboratório. Uma vez que o jogo foi realizado numa 

fase precoce da apresentação, foi possível esclarecer, no seu decorrer, as dúvidas 

existentes e debater outras que surgiram posteriormente. Durante a apresentação, 

identificou-se ainda desconhecimento acerca da possibilidade de notificação de RAM pelos 

utentes, conceito que foi reforçado. O professor responsável pelo curso profissional mostrou 

satisfação em relação à iniciativa e convidou-me a repetir a apresentação noutra turma do 

mesmo curso, bem como na Feira da Saúde da escola, a realizar no mês de maio. Assim, 

realizei a apresentação “Ciclo do Medicamento” numa sessão seguinte, não programada, 

mas não pude concretizá-la na Feira da Saúde, por coincidência com o estágio em 

mobilidade Erasmus+. Num ponto de vista pessoal, considero o resultado desta atividade 

extremamente positivo, por acreditar que a fase escolar é uma altura ideal para intervir e 

promover o bom uso do medicamento, através de comunicação de informação simples mas 

essencial, tornando os estudantes veiculadores desta informação entre as pessoas com que 

contactam. Além do feedback obtido, considero que reforça a relevância do tema 

selecionado o facto de, posteriormente, no mês de maio, o INFARMED ter publicado online, 

na plataforma Youtube, um vídeo informativo com o mesmo tema [64]. 
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11.3.2. Atividade na FCO  

A ação “O que o faz sentir saudável?” realizada na farmácia cumpriu os seus 

objetivos de sensibilização, de uma forma simples e original, para a importância de adotar 

hábitos de vida saudável. Foram distribuídos cerca de 80 cartões sobre os “Essenciais para 

uma vida saudável” e recolhidos os testemunhos de 29 utentes no quadro para o efeito. 

11.3.3. Dinamização da página de Facebook 

A página de Facebook da FCO era, à partida, uma página atualizada diariamente, 

com conteúdos lúdicos, comerciais ou informativos. A página alcança cerca de 3300 

utilizadores por dia, sendo que o maior fluxo de interações é atingido às 21h00 de cada dia. 

O alcance médio de uma imagem publicada na página é de 1319 utilizadores, e o de um 

vídeo é de 734. O número médio de cliques numa imagem e de interações, isto é, reações, 

comentários e partilhas, é de 71 e 67, respetivamente. Um vídeo conta, em média, com 35 

cliques e 26 interações, segundo dados recolhidos a 18 de abril. 

Com a realização desta intervenção, aumentou-se a frequência da publicação de 

conteúdos informativos, sem intervenção nos outros tipos de conteúdos publicados. Ao 

analisar os dados estatísticos da página, verificou-se um aumento gradual, de fevereiro a 

abril, do alcance das publicações, do número de seguidores e de “gostos” da página, que, a 

18 de abril, contava com 3636 seguidores e 3621 “gostos” (Anexos XXIII-XXV). As imagens 

informativas publicadas alcançaram, isto é, foram visualizadas, em média, por 683 

utilizadores da plataforma, enquanto cada vídeo publicado atingiu um número de 

visualizações variável, entre 94 e 397 (Anexo XXVI). Estes são valores inferiores aos 

médios da página, podendo assumir-se que não são tão apelativos ao utilizador, numa 

perspetiva lúdica, quanto outro tipo de conteúdos. Apesar da extensão das descrições das 

imagens publicadas, estas mostraram-se um formato mais efetivo do que os vídeos, 

considerando os dados de alcance. Por sua vez, as publicações realizadas no âmbito do 

passatempo “O que sabe sobre a sua saúde?” atingiram um número de utilizadores mais 

alargado, de 2000 a 3000 utilizadores para algumas das publicações, dadas as condições 

adjacentes à participação, como a atribuição de um prémio (Anexo XXVII). Em cada desafio 

participaram entre 174 e 42 utilizadores, sendo que a taxa de respostas corretas foi sempre 

igual ou superior a 98%, exceto para o desafio sobre a eficácia dos medicamentos 

genéricos, com 90% de respostas corretas e o desafio sobre a notificação de RAM, com 

55% de respostas corretas. Estes resultados não podem ser utilizados como determinantes 

do grau de conhecimento sobre os temas abordados, uma vez que são condicionados pela 

possibilidade de consulta da informação prévia à resposta ou de influência da resposta dos 

participantes anteriores, que é pública. Contudo, podem identificar-se os dois últimos como 

temas de dúvida, e promover-se futuras campanhas para educação nessas áreas. O 
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passatempo serviu como uma forma alternativa de divulgar informação na página e de a 

promover, mais do que de avaliar a Literacia em Saúde. 

11.3.4. Inquérito sobre Saúde Digital 

Com o objetivo de compreender em que extensão os utentes conhecem e utilizam as 

ferramentas de Saúde Digital ao seu dispor, foi realizado um inquérito online divulgado 

através da página de Facebook da FCO. Obtiveram-se as respostas de 44 indivíduos, 46% 

dos quais na faixa etária dos 25 a 44 anos, 27% com menos de 25 anos e 27% com mais de 

44. Dos inquiridos, 89% são do sexo feminino.  

Os resultados, expressos graficamente no Anexo XVIII, revelaram que 64% 

conheciam a Área do Cidadão no Portal Online do SNS, 41% conhecia a loja online das 

Farmácias Portuguesas e 34% as páginas do SNS em redes sociais. Os emails e 

mensagens com alerta de refill ou posologia, o folheto iSaúde, aplicações móveis de 

monitorização da doença, a aplicação móvel do Infarmed e o Portal RAM eram do 

conhecimento de menos de 20% dos inquiridos, assim como já foram utilizados por uma 

pequena parte deles. Das ferramentas nunca utilizadas, mas que os inquiridos gostariam de 

experimentar, as que se destacaram foram genericamente as mesmas: emails e mensagens 

com alerta de refill (59%) ou posologia (64%), o folheto iSaúde (48%) e aplicações móveis 

de monitorização da doença (27%). Foram classificados, pela maioria dos participantes, 

como “muito úteis” as ferramentas: Receita Eletrónica Sem Papel, email ou mensagem de 

alerta de refill ou com posologia, a página de Facebook da FCO e a Área do Cidadão no 

Portal Online do SNS. As redes sociais do SNS e as suas aplicações móveis foram 

avaliadas com “utilidade moderada”. Considera-se que a classificação da utilidade das 

ferramentas referidas no inquérito possa ter sido influenciada pelo limitado conhecimento 

acerca delas.  

Conclui-se a necessidade de divulgar estas ferramentas, que são do interesse do 

utente, e de promover o seu bom uso, o que também constitui Literacia em Saúde. 

11.4. Conclusão 

Após a análise das várias atividades desenvolvidas, considera-se que se cumpriu o 

objetivo proposto, de contribuir para a promoção da Literacia em Saúde sobre temas 

importantes e com recurso às ferramentas digitais, mas também com a articulação de outras 

vias de comunicação. A tecnologia é indubitavelmente útil também na área da saúde, não só 

na automatização de processos técnicos para maior eficiência, mas também na 

comunicação com os utentes, para a promoção da LS. Numa perspetiva pessoal, na era da 

informação e da tecnologia, o conhecimento está a ser altamente valorizado e cada vez 

mais acessível a todos – esta é a mais valiosa ferramenta para o futuro. A publicação dos 

conteúdos online tem como vantagem o grande alcance de pessoas, permitindo a 
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divulgação da informação a uma maior escala do que aquela que é possível na farmácia, 

inclusive a um público mais jovem. Contudo, identificaram-se como desafios o facto de estas 

publicações não parecerem tão apelativas aos utilizadores do Facebook, o que é um aspeto 

passível de melhoria, e de não veicularem conteúdos personalizados segundo as 

necessidades de cada indivíduo. Ainda assim, considerou-se que se obtiveram resultados 

satisfatórios, dado o número de pessoas alcançadas e a evolução das estatísticas gerais da 

página de Facebook da FCO. A divulgação de informação “séria” numa plataforma de 

entretenimento, ainda que menos propicia a “gostos”, apresenta-se como mais uma forma 

de posicionar e consolidar a imagem da farmácia como instituição de saúde.  

 

12. Padrão de utilização de inibidores da bomba de protões pelos utentes da 

FCO 

  Um utente, idoso, chega à farmácia com uma receita médica para “aviar” em nome 

da esposa. Enquanto introduzo os dados no ecrã de atendimento do Sifarma®, vou revendo 

com o utente as indicações e as posologias do regime terapêutico, de forma a confirmar que 

auxilia a esposa no seguimento das instruções médicas. Um dos medicamentos prescritos 

contém omeprazol; questiono se aquele medicamento “é para o estômago”, ao que o utente 

responde “não, esse é para os ossos; o medicamento para o estômago é outro”. Consulto o 

histórico de vendas da sua esposa, que confirma a toma de outro “medicamento para o 

estômago”, contendo pantoprazol. 

Este caso de duplicação terapêutica é apenas um dos vários problemas relacionados 

com medicamentos da classe dos inibidores da bomba de protões (IBP) que pude detetar 

durante o período de estágio. Além disso, constatei que os IBP são utilizados por uma 

fração considerável dos utentes, muitas vezes de forma crónica. A problemática do uso 

irracional desta classe de fármacos tem gerado, nos últimos anos, inúmeros trabalhos 

científicos que abordam, entre outros, as suas consequências a longo prazo. Foi no mesmo 

contexto que, no ano de 2017, o INFARMED publicou as Recomendações Terapêuticas 

sobre a sua utilização, com o mote “os IBP não são «protetores», são medicamentos” [65]. 

Surge, assim, o tema do segundo projeto de intervenção na comunidade. 

12.1. Enquadramento teórico  

 12.1.1. Introdução à digestão 

 A digestão corresponde ao processo em que, através de mecanismos físicos e 

químicos, os alimentos e respetivos macronutrientes são fragmentados a substâncias 

passíveis de serem absorvidas para a corrente sanguínea. O mau funcionamento deste 

processo pode resultar na manifestação de carências nutricionais e na ocorrência de 

sintomas gastrointestinais [66]. Na cavidade bucal, além da desintegração física dos 
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alimentos por mastigação, atuam as enzimas amílase e a lípase lingual. Os alimentos aí 

parcialmente digeridos constituem o bolo alimentar, que chega ao estômago através do 

esófago [66]. No estômago, dá-se continuidade à digestão mecânica, por contrações 

peristálticas do músculo liso da parede estomacal, no sentido das regiões do fundo ao 

piloro, onde se encontra o esfíncter pilórico contraído [66]. Nos processos de digestão 

química intervêm as secreções das glândulas oxínticas e as glândulas pilóricas presentes na 

mucosa gástrica, conforme pormenorizado no ponto 12.1.2. deste capítulo. Apenas as 

partículas com diâmetro inferior a dois milímetros chegam ao duodeno [66]. A digestão 

química ocorre, no entanto, em maior escala no intestino delgado, onde chegam os resíduos 

dos alimentos, agora designados por quimo, e se misturam com as secreções do pâncreas 

(contendo amílase pancreática, lípase pancreática, tripsinogénio, quimotripsinogénio, 

procarboxipeptidase e proelastase) e do duodeno (maltase, lactase, sucrase e dipeptidase). 

Intervêm ainda as secreções do fígado, armazenadas na vesícula biliar [66]. Por ação das 

enzimas digestivas, os macronutrientes são convertidos em ácidos gordos e 

monoacilglicerol, monossacarídeos, aminoácidos e oligopéptidos, absorvíveis através da 

membrana intestinal [36]. No intestino grosso ocorre a absorção de iões e água e o 

remanescente é excretado através do ânus [66]. 

12.1.2. Fisiologia do estômago e patologias relacionadas 

O estômago localiza-se no quadrante superior esquerdo da cavidade abdominal e é 

constituído por quatro regiões anatómicas: cárdia, fundo, corpo e região antro-pilórica 

(Figura 1) [67]. Funcionalmente, recebe conteúdo do esófago através do esfíncter 

gastroesofágico e esvazia-se através do esfíncter pilórico para o duodeno. A parede do 

estômago é constituída por quatro camadas: mucosa, submucosa, camada muscular e 

serosa; a camada muscular divide-se nas camadas longitudinal, circular e oblíqua, de 

acordo com a orientação das fibras musculares; sobre a camada submucosa encontra-se o 

plexo de Meissner, que regula as secreções e o fluxo sanguíneo, e na camada muscular, o 

plexo de Auerbach, que controla a motilidade [68]. 

A digestão química ocorre no estômago devido à presença de dois tipos de glândulas 

na sua mucosa, as glândulas oxínticas e as glândulas pilóricas [66]. As glândulas oxínticas 

contêm células parietais que produzem ácido clorídrico, em que o hidrogénio é transportado 

pela H+/K+ ATPase e os iões cloreto pelos canais de cloro; o ácido tem como funções criar 

um ambiente hostil para microrganismos patogénicos, desnaturar proteínas, facilitando a 

sua degradação enzimática pela pepsina e ativar o pepsinogénio a pepsina (ativa a pH 

ótimo de 2 a 3) [68]. As células parietais secretam ainda o fator intrínseco necessário à 

absorção de vitamina B12 no íleo. As glândulas pilóricas contêm células mucosas, que 

produzem o muco rico em bicarbonato que reveste a mucosa, e células G, que secretam 
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gastrina, com a função endócrina de estimular a secreção de ácido clorídrico pelas células 

parietais [68]. Por outro lado, as células D secretam somatostatina, em resposta ao pH 

acídico, a qual inibe a secreção de gastrina [68]. A produção de ácido gástrico é controlada 

por diversos estímulos cujo tipo justifica a distinção de três fases: cefálica, gástrica e 

intestinal [68]. A fase cefálica, reflexa, ocorre quando estímulos sensoriais e o pensamento 

sobre alimentos ativam o córtex cerebral, o hipotálamo e o bulbo raquidiano, o que 

desencadeia a estimulação da secreção gástrica através do nervo vago [68]. A fase gástrica 

ocorre quando os alimentos chegam ao estômago e ativam os recetores de estiramento, 

estimulando os neurónios parassimpáticos a libertar acetilcolina [68]. Ainda nesta fase, a 

secreção de gastrina pelas células G é estimulada pela presença de proteínas parcialmente 

digeridas ou pelo aumento do pH; a gastrina atua nos recetores de colecistocinina B (CCK2), 

estimulando-os a libertar histamina que, por sua vez, se liga aos recetores de histamina H2 

nas células parietais, estimulando a produção de ácido clorídrico através do aumento dos 

níveis de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) e favorecendo o pH que permite a 

ativação da pepsina [69]. A gastrina também estimula a contração do músculo liso. A fase 

intestinal relaciona-se com a libertação de gastrina entérica, colecistocinina e secretina 

pelas células do duodeno [67]. Entre as hormonas produzidas no estômago encontram-se 

ainda a grelina, estimulante do apetite e a leptina, com efeito anorexigénio [69]. 

 

 

Figura 1. Anatomia do estômago. Adaptado de [70]. 

Os sintomas do trato superior digestivo relacionam-se com alterações sensitivas, de 

absorção ou de motilidade. No caso do estômago, as causas são, geralmente alterações na 

velocidade de esvaziamento gástrico, na capacidade de acomodação dos alimentos ou na 

contratilidade [71]. As patologias ácido-pépticas são aquelas em que o ácido gástrico ou a 

pepsina se encontram entre os fatores patogénicos, e ocorrem quando há disrupção dos 

mecanismos de proteção, contra o refluxo ou a proteção da mucosa gástrica [72]. 
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12.1.2.1. Dispepsia funcional 

O fundo é a região do estômago com função de reservatório, dependente de uma 

resposta de relaxamento. Alterações nesta função são relacionadas com condições como 

dispepsia e doença de refluxo gastro-esofágico [73]. A dispepsia refere-se a sintomas de 

indigestão, como náuseas, vómitos, sensação de enfartamento, desconforto e dor no 

abdómen superior [68]. Os sintomas dispépticos podem ser provocados por medicamentos 

das classes dos anti-inflamatórios não esteroides, bloqueadores dos canais de cálcio, 

corticosteroides, anticolinérgicos, dopaminérgicos, bifosfonatos orais, ácido acetilsalicílico e 

teofilina [65].  

Considera-se dispepsia funcional o distúrbio com sintomas do trato digestivo superior 

sem causa patológica que os justifique, que se manifeste há pelo menos seis meses, e 

classifica-se em dois tipos: síndrome do desconforto pós-prandial e síndrome da dor 

epigástrica (segundo os critérios Rome IV) [74, 75]. Geralmente é associada ao retardar do 

esvaziamento gástrico, à hipersensibilidade à distensão gástrica ou a alterações de 

contração do antro [69, 76]. A condição pode ser agravada por fatores como o stress e a 

dieta. Trabalhos mais recentes sugerem que essas alterações da motilidade são 

consequência da estimulação do duodeno pelas secreções gástricas, com microinflamação 

local e aumento da permeabilidade da mucosa duodenal [77]. O tratamento farmacológico 

de primeira linha inclui fármacos procinéticos (domperidona e metoclopramida), no caso da 

síndrome do desconforto pós-prandial, e supressão ácida com antagonistas do recetor de 

histamina H2 ou inibidores da bomba de protões, na síndrome da dor epigástrica. Outras 

opções são a buspirona, agonista do recetor da serotonina 5-HT1A, que promove o 

relaxamento do fundo do estômago, e o ondasetron, antagonista do recetor da serotonina 5-

HT3 [77, 78]. Como medidas não farmacológicas, recomenda-se a realização de refeições 

pequenas e frequentes e a redução da ingestão de lípidos [75, 78]. 

12.1.2.2. Gastroparésia 

A gastroparésia é outra patologia relacionada com o retardamento do esvaziamento 

gástrico na ausência de obstrução mecânica e apresenta sintomas similares aos da 

dispepsia funcional, sendo, neste caso, mais comuns os de saciedade precoce e vómitos 

[78]. Entre outras, esta é uma complicação frequentemente associada à diabetes mellitus, 

de origem neuropática e aparentemente correlacionada com o desadequado controlo da 

glicemia [78]. O tratamento recomendado inclui medidas não farmacológicas, como a 

hidratação oral, reposição de eletrólitos e dieta pobre em lípidos e fibras [78]. As opções 

farmacoterapêuticas são fármacos prócinéticos e antieméticos (metoclopramida, 

domperidona, cleboprida), eritromicina (pelas propriedades prócinéticas), agonistas do 

recetor da grelina (relamorelina - não autorizado em Portugal) e agonistas do recetor da 

serotonina 5-HT4 (prucaloprida) [78]. 
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12.1.2.3. Gastrite 

A gastrite corresponde à inflamação da mucosa gástrica, nos casos agudos devida 

ao desequilíbrio entre o ambiente acídico do estômago e a proteção da mucosa, provocado 

pelo consumo de álcool, uso crónico de anti-inflamatórios não esteroides ou ácido 

acetilsalicílico na dosagem antiagregante plaquetária, quimioterapia, diminuição da perfusão 

na mucosa ou aumento da produção de ácido [68]. Os casos de gastrite crónica têm origem 

autoimune, com destruição autoimune das células parietais, ou bacteriana, por infeção por 

Helicobacter pylori (a causa mais comum) e envolvem a atrofia da mucosa gástrica e a 

metaplasia intestinal [68, 79]. A gastrite de stress ocorre quando níveis aumentados de 

acetilcolina ou histamina resultam no aumento da produção de ácido, com consequente 

erosão da mucosa e hemorragia. O stress causa o aumento dos níveis de angiotensina II, 

com diminuição da perfusão sanguínea e consequente stress oxidativo [80]. Os sintomas 

são geralmente náuseas, vómitos e dor abdominal [68, 81]. O tratamento atual consiste na 

administração de inibidores da bomba de protões ou de antagonistas dos recetores de 

histamina H2 [79]. 

12.1.2.4. Úlcera péptica 

Como mecanismo de defesa, o estômago é revestido, na sua superfície interna, por 

uma camada mucosa rica em bicarbonato, capaz de neutralizar a acidez dos seus fluídos 

nessa região, e as suas células epiteliais estão unidas por junções apertadas (tight 

junctions) que previnem que o ácido gástrico atinja camadas mais profundas dos tecidos 

[67]. As úlceras gástricas ocorrem quando há lesão com descontinuidade das camadas 

mucosa e submucosa, geralmente não relacionadas com aumento da produção de ácido 

clorídrico, mas com origem em menor capacidade de proteção da mucosa, e tem como 

causas frequentes a infeção por Helicobacter pylori ou utilização de medicamentos anti-

inflamatórios não esteroides (AINES) de forma prolongada [67, 72]. A infeção por H. pylori 

interfere na secreção de somatostatina pelas células D, com inibição da produção de 

gastrina, aumento da produção de ácido e diminuição da secreção de bicarbonato [72]. Por 

outro lado, o efeito dos AINES relaciona-se com a inibição da cicloxigenase-1 na mucosa, 

diminuindo a produção das prostaglandinas PGE2 e PGI2, que têm aí um papel protetor, ao 

estimular a produção de muco e ao inibir a produção de ácido pelas células parietais [72]. 

Outras causas incluem estados de stress, a dieta ou tumores [68]. As úlceras duodenais 

ocorrem geralmente por excesso de produção de ácido, particularmente durante a noite. 

[72]. A primeira linha de tratamento nestas condições são os IBP, em associação a 

antibióticos em caso de infeção [72]. 

12.1.2.5. Doença de refluxo gastroesofágico 

Além da disfunção no relaxamento do fundo gástrico, a doença de refluxo 

gastroesofágico (DRGE) pode ter origem em disritmias das contrações peristálticas do antro. 
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[68] A DRGE ocorre quando há refluxo do conteúdo gástrico para o esófago, causando dano 

na mucosa esofágica ou sintomas como azia, regurgitação, dispepsia e tosse crónica, e 

pode ser classificada como erosiva ou não erosiva [68, 81, 82]. Uma das complicações mais 

frequentes é a esofagite, ou seja, a inflamação do esófago, que resulta em sangramento, 

erosão e formação de cicatrizes; os processos de cicatrização causam o estreitamento do 

esfíncter esofágico, com consequente disfagia [81]. O tratamento atual consiste na 

administração de IBP ou de antagonistas dos recetores de histamina H2, antiácidos ou 

alginato, sendo que os IBP são considerados a abordagem mais eficaz a curto prazo [81, 

82].  

12.1.2.6. Esófago de Barrett 

O esófago de Barrett é uma consequência da DRGE, devido ao refluxo gástrico a 

longo prazo, e constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

adenocarcinoma do esófago [81]. Nesta condição, as células escamosas que normalmente 

constituem a junção gastroesofágica são substituídas por células colunares intestinais, mais 

resistentes ao ambiente acídico [81]. 

12.1.2.7. Síndrome Zollinger-Ellison 

A Síndrome Zollinger-Ellison é uma patologia complexa que inclui úlceras pépticas 

refratárias ao tratamento farmacológico, diarreia e hipersecreção gástrica severa associada 

a gastrinoma, um tipo de tumor do pâncreas [66, 83]. As células tumorais produzem 

gastrina, o que resulta na sobrestimulação das células parietais e na produção excessiva de 

ácido clorídrico [66, 83]. 

 12.1.3. Fármacos inibidores da bomba de protões 

Dos medicamentos que atuam no aparelho digestivo, da classe dos antiácidos e anti-

ulcerosos fazem parte os antiácidos e os modificadores da secreção gástrica, entre os quais 

os anticolinérgicos, os antagonistas dos recetores H2, os inibidores da bomba de protões, as 

prostaglandinas e os protetores da mucosa gástrica [84]. 

Os inibidores da bomba de protões atualmente autorizados em Portugal são o 

esomeprazol (10, 20 e 40 mg, cápsula gastrorresistente, comprimido gastrorresistente, pó 

para solução injetável ou para perfusão e granulado gastrorresistente para suspensão oral), 

o dexlansoprazol (30 e 60 mg, cápsula de libertação modificada), o lansoprazol (15, 30 e 60 

mg, cápsula gastrorresistente e comprimido orodispersível), o omeprazol (10, 20 e 40 mg, 

cápsula gastrorresistente, pó e solvente para solução injetável e pó para solução para 

perfusão), o pantoprazol (10, 20 e 40 mg, comprimido gastrorresistente e pó para solução 

injetável) e o rabeprazol (10 e 20 mg, comprimido gastrorresistente) [84].  

Estes são, do ponto de vista químico, compostos com duas porções heterocíclicas, 

um grupo benzimidazol e um grupo piridina, comportam-se como bases fracas, apresentam 
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elevada biodisponibilidade oral (80%-90%) e atuam nas células parietais como pró-

fármacos, onde são acumulados nos canalículos secretores e ativados por dupla protonação 

e consequente rearranjo químico. O catião formado estabelece ligações covalentes com os 

grupos sulfidrilo dos resíduos de cisteína da H+/K+ ATPase, inibindo-a irreversivelmente 

[85]. Apesar do curto tempo de semivida (cerca de 1 hora), sendo metabolizados pelas 

enzimas hepáticas dos CYP2C19 e 3A4, o efeito é prolongado, uma vez que a produção de 

ácido só é retomada após a síntese de novas H+/K+ ATPase [72]. Segundo a bibliografia, 

todos os IBP têm efeito equiparável nas mesmas doses [72]. 

 12.1.4. Sobreutilização de IBP: evidência e riscos associados 

A eficácia dos IBP e o seu perfil de segurança a curto-prazo conduziram à sua 

utilização generalizada em várias patologias do trato digestivo, o que resultou em risco de 

efeitos adversos aumentado para os doentes. A utilização excessiva verifica-se, por 

exemplo, em casos deficientemente avaliados na profilaxia da úlcera de stress em doentes 

internados em cuidados não intensivos, assim como ocorre quando não há descontinuação 

do regime terapêutico após a alta hospitalar [86]. Um estudo retrospetivo conduzido no 

Reino Unido reportou um aumento de dez vezes na prescrição de IBP, num período de 

quatro anos, sendo que 77,7% das prescrições eram renovações e não novas prescrições 

[87]. Outro estudo conduzido num hospital em Ann Arbor (Michigan, EUA) determinou que, 

de 946 pacientes, apenas 35% iniciou terapêutica com IBP após um diagnóstico de doença 

gastrointestinal, a 10% foram prescritos empiricamente para tratamento sintomático, a 18% 

para “proteção gástrica” e os restantes 36% não tinham qualquer indicação documentada 

para iniciar a terapêutica [88]. Do total de pacientes, 49% obtiveram a renovação da 

prescrição sem reavaliação da sua situação [88]. Por sua vez, um trabalho realizado em 

Boston (EUA) avaliou cerca de cento e setenta mil pacientes e verificou que cerca de 39% 

não tinham diagnóstico de doença gastrointestinal do trato superior documentado, apenas 

19% tinha diagnóstico ou sintomas indicativos de dispepsia ou de DRGE atípica e os 

restantes apresentava sintomas extra-esofágicos de possível doença do trato digestivo 

superior [89]. Estes e outros estudos indicam que a sobreutilização de IBP se deve a 

prescrição empírica [86]. A administração a longo prazo deve-se à não adesão à 

descontinuação terapêutica, bem como à ausência de reavaliação da condição do utente 

[86]. Apesar de estes serem geralmente medicamentos de dispensa sujeita a receita 

médica, existem algumas opções não sujeitas a receita médica, sendo que também pode 

ser relevante considerar casos de automedicação, associados à conceção de que estes são 

“protetores gástricos” e “inócuos” para a população em geral. São vários os estudos que 

evidenciam a sobreprescrição de IBP e os riscos consequentes. Estima-se que, em média, 

mais de 50% dos IBP sejam prescritos inadequadamente [90].  
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Em 2007, Portugal era o quarto país com maior taxa de utilização de IBP [91]. A 

redução da prescrição inadequada de IBP minimiza o risco da ocorrência de efeitos 

adversos e interações medicamentosas, assim como também está associada à redução dos 

custos da terapêutica realizada pelos utentes, considerando que, em 2016, estes fármacos 

representaram encargos de 16,6 milhões de euros para o SNS e 37,9 milhões de euros para 

os utentes, correspondentes a 7 milhões de embalagens dispensadas [65, 92]. Desta forma, 

a tendência atual é atentar, além da utilização baseada na evidência, na relação custo-

eficácia e na importância da adequada descontinuação da terapêutica. 

 São indicações terapêuticas dos IBP as patologias úlcera péptica, doença de 

refluxo gastroesofágico, infeção por H. pylori, dispepsia funcional sem úlcera, esófago de 

Barrett e síndrome de Zollinger-Ellison, com a duração da terapêutica entre 4 e 8 semanas, 

ou, excecionalmente mais de 8 semanas nos casos de esofagia erosiva, esófago de Barrett 

ou síndrome de Zollinger-Ellison [65, 93]. A profilaxia de úlcera péptica com IBP está 

recomendada em doentes em terapêutica com AINE com risco de hemorragia ou com 

fatores de risco para úlcera de stress [65]. A descontinuação da terapêutica deve ser 

realizada de forma gradual e/ou intermitente, ao longo de duas ou três semanas [65]. A 

utilização de IBP a longo prazo está associada à ocorrência das seguintes reações 

adversas: infeções entéricas por Clostridium difficile, Salmonella e Campylobacter, por 

diminuição da acidez gástrica; aumento do risco de fraturas ósseas, devido à redução da 

absorção de cálcio; risco de hipomagnesemia; diminuição da absorção de vitamina B12, 

podendo resultar em carência nutricional; risco de desenvolver lúpus eritematoso cutâneo 

subagudo; interferência em testes laboratoriais para pesquisa de tumores neuroendócrinos, 

aumento do risco de pólipos benignos no estômago; nefrite intersticial aguda; maior risco de 

pneumonia adquirida na comunidade; diminuição da absorção de ferro; síndrome de 

hipersecreção ácida reflexa; hiponatremia [65, 94].  

 12.1.5. Aconselhamento farmacêutico em distúrbios gástricos 

 Dadas as semelhanças de sintomas entre as doenças do trato digestivo superior 

descritas, é importante o encaminhamento médico dos utentes que os manifestem, para que 

seja realizado o diagnóstico conveniente, geralmente por endoscopia ou teste para presença 

de H. pylori [93]. Na ausência de doença ou se sintomas graves, o farmacêutico pode 

intervir nos casos pontuais de desconforto gástrico, recorrendo ao aconselhamento de 

medidas não farmacológicas ou de MNSRM, que devem aliviar os sintomas dispépticos num 

máximo de duas semanas [93]. São exemplos de medidas não farmacológicas evitar o 

consumo de bebidas alcoólicas, alimentos ricos em gorduras, mentol, chocolate, café e 

especiarias, não fumar e manter um peso corporal adequado [65]; outras medidas benéficas 
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nos casos de sintomas noturnos são jantar bastante tempo antes de deitar, realizar 

refeições pequenas e a elevação da cabeceira da cama [82, 95]. 

Os MNSRM disponíveis na farmácia pertencem às seguintes classes terapêuticas: 

 Antiácidos. São exemplos os que contêm bicarbonato de sódio, carbonato 

de cálcio, carbonato de cálcio + carbonato de magnésio, fosfato de alumínio, hidróxido de 

alumínio + hidróxido de magnésio + simeticone, entre outros, nas formas de comprimido, 

comprimido para mastigar, comprimido efervescente, comprimido para chupar, gel oral, 

pastilha ou suspensão oral [84]. 

 Antagonistas dos recetores da histamina H2. A opção disponível é a 

famotidina, 10 mg, em comprimidos [84]. 

 Inibidores da bomba de protões, nomeadamente esomeprazol, omeprazol, 

pantoprazol, lansoprazol, 10, 15 ou 20 mg, em cápsulas ou comprimidos gastrorresistentes 

[84]. 

 Protetores da mucosa gástrica. Tratam-se de medicamentos compostos por 

alginato de sódio + bicarbonato de sódio + carbonato de cálcio, em comprimidos ou 

suspensão oral [84]. 

Os antiácidos são administrados pelo menos uma hora depois da refeição ou ao 

deitar, enquanto os protetores da mucosa são administrados antes da refeição. Os IBP 

devem ser administrados uma hora antes da refeição, no período do dia em que os sintomas 

são mais acentuados (manhã ou noite) [82, 95]. Estes fármacos podem levar até três dias a 

exercer o efeito pretendido, e, tratando-se de MNSR, não devem de ser utilizados por um 

período superior a 14 dias [82, 95]. Como terapêutica de emergência, pode recorrer-se aos 

antiácidos, que apresentam um início de ação mais rápido, ou aos protetores da mucosa 

gástrica [93]. Os antagonistas dos recetores H2, por outro lado, apesar de não serem tão 

potentes como os IBP, têm um início de ação mais rápido, têm menor incidência e gravidade 

de reações adversas e são uma opção mais adequada para utentes com sintomas pouco 

frequentes [82, 93, 95]. 

 12.2. Objetivos e métodos 

 Estabeleceram-se, para a realização deste projeto, dois objetivos principais: 

caracterizar o perfil de utilização dos IBP pelos utentes da FCO e contribuir para o uso 

racional desta classe de fármacos. Para a concretização dos objetivos, preparou-se um 

questionário (Anexo XXIX) online a preencher durante o atendimento em entrevista aos 

utentes e com o seu consentimento, sempre que um IBP foi solicitado. As respostas ao 

questionário, recolhidas de 14 de março a 17 de abril, foram posteriormente analisadas e 

incluídas neste relatório. Para responder ao segundo objetivo, consideraram-se as respostas 

obtidas e foi imediatamente prestado aconselhamento personalizado a cada utente, em que, 
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consoante o seu grau de conhecimento sobre os IBP, foram comunicados, de forma oral e 

breve, o mecanismo de ação, as indicações terapêuticas, as consequências da utilização a 

longo prazo e outras informações relevantes, consoante o grau de literacia de cada utente. 

A comunicação foi sempre realizada no sentido de resolver lacunas de conhecimento e de 

sensibilizar para a importância de seguir as recomendações médicas, para obter os 

melhores resultados em saúde. Utentes em que se verificou que não se identificavam com 

nenhuma das indicações terapêuticas indicadas ou que realizavam o tratamento por um 

período superior ao recomendado foram aconselhados a consultar o médico prescritor, a fim 

de rever a necessidade de continuar a terapêutica. 

12.3. Resultados e discussão 

 Ao longo de cerca de um mês, registaram-se as respostas de 27 utentes, na sua 

maioria idosos (48%), do sexo feminino (59%) e com grau de escolaridade correspondente 

ao ensino básico (64%). Sobre o seu estilo de vida, 92% afirmaram não fumar, 58% não 

consome bebidas alcoólicas e 81% não consome alimentos muito condimentados nem 

refrigerantes gaseificados, mas 73% bebe café ou bebidas com cafeína. Apesar se não se 

ter comparado estas informações com as de utentes sem sintomas dispépticos, o resultado 

das respostas não é sinal de alarme para estes fatores como causa dos sintomas; ainda 

assim, há espaço para melhoria de hábitos, nomeadamente na redução do consumo de 

café. O resumo das informações recolhidas foi representado na forma de gráficos (Anexo 

XXX). Na sua maioria são doentes polimedicados, das patologias prevalentes destacam-se 

dislipidemia (56%), hipertensão arterial (52%) e diabetes mellitus (22%). Sobre a terapêutica 

com IBP, verificou-se que as substâncias ativas que lhes foram prescritas são o pantoprazol 

(41%), o omeprazol (37%), o esomeprazol (15%) e o lansoprazol (7%), nas posologias de 15 

mg (4%), 20 mg (77%) e 40 mg (19%), via oral, por dia. Sobre a administração, 92% dos 

inquiridos afirmou tomar o medicamento em jejum. Acerca da indicação terapêutica, 33% 

dos utentes referiu tomar o medicamento para “proteção do estômago”, 15% indicou 

gastrite, 7% úlcera gástrica ou duodenal e 7% referiu a terapêutica concomitante com anti-

inflamatórios não esteroides. Sobre as indicações terapêuticas, verificou-se principalmente a 

incapacidade de identificar o motivo pelo qual realizam a terapêutica. Quando questionados 

sobre a duração da terapêutica indicada no momento da primeira prescrição, 44% dos 

inquiridos respondeu “uso crónico”, sendo que 65% toma o IBP há mais de oito semanas. 

Relativamente aos seus conhecimentos sobre o medicamento, apenas 4% dos inquiridos 

sabia que a terapêutica deveria de ser suspensa de forma gradual, 15% sabia que o 

fármaco atua na produção de ácido e 26% tinha conhecimento de que o tratamento teria 

efeitos adversos associados, mas nenhum utente identificou algum efeito adverso que 

conhecesse. Mais uma vez, evidenciaram-se lacunas de conhecimento nesta área, 
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possivelmente por dificuldade na compreensão da informação transmitida pelos profissionais 

de saúde. Os IBP foram geralmente prescritos pelo médico de família. Como observações 

adicionais refere-se que alguns doentes tomam o IBP ocasionalmente e os casos 

particulares de um utente que iniciou terapêutica há “20-30 anos” durante uma 

hospitalização e não a descontinuou desde então e de um utente que se automedica com 

IBP, porque considera que os medicamentos antiácidos têm más características 

organoléticas.  

12.4. Conclusão 

 Da realização deste projeto de intervenção pôde concluir-se que se concretizaram 

os objetivos propostos. Não foram obtidos resultados suficientes para avaliar a pertinência 

da terapêutica com IBP na amostra analisada, apesar de o número de pacientes a realizar 

terapêutica a longo-prazo ser elevada, mas constatou-se uma importante desinformação 

sobre estes medicamentos e sobre o estado de saúde individual, com falhas de 

comunicação entre os profissionais de saúde e os utentes. O balanço da intervenção é, no 

entanto, positivo, por ter sido possível prestar informação personalizada sobre a terapêutica 

a cada utente entrevistado, com o propósito de contribuir para a sua Literacia em Saúde. 

 

13. Considerações finais 

O estágio em farmácia comunitária, em complementação do restante plano curricular 

do MICF, do estágio em farmácia hospitalar e das atividades extracurriculares realizadas ao 

longo do meu percurso académico, como o voluntariado em rastreios de saúde, a realização 

de estágios de verão nas várias áreas de atuação do farmacêutico e as formações 

extracurriculares, como um curso de marketing farmacêutico, permitiu a associação e 

consolidação de conhecimentos, mas principalmente o desenvolvimento de competências 

de comunicação, de autonomia, de adaptação ao ambiente profissional, de uma visão 

holística sobre o papel do farmacêutico e de atitude crítica e interventiva no âmbito da 

saúde. 

Durante este período, compreendi que o desempenho das funções do farmacêutico 

comunitário tem dois fundamentos imprescindíveis: a procura constante por adquirir e 

atualizar conhecimentos e a capacidade de comunicar com o utente, na qual tem tanta 

importância a escuta ativa como a transmissão de informação relevante de forma adequada 

às suas necessidades. Em conclusão, fica a satisfação pela concretização desta etapa, por 

todo o crescimento profissional e pessoal que dela advieram, mas evidencia-se a 

necessidade de continuar a aprender a cada dia e o desejo de me tornar numa farmacêutica 

atenta, responsável e competente no desempenho das minhas funções. 
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Anexos 

 

ANEXO I. Participação em publicação de Facebook de divulgação de produto, em 

contexto de marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/205930540411

5944 

 

ANEXO II. Participação em publicação de Facebook, de adaptação de tendência 

virtual à promoção da equipa, em contexto de marketing. 

 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/203249242346

3909 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2059305404115944
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2059305404115944
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2032492423463909
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2032492423463909
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ANEXO III. Ficha de preparação, folha de cálculo de preço e rótulo de medicamento 

manipulado. 
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Rótulo 
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ANEXO IV. Questionário sobre a utilização de ferramentas de Saúde Digital. 
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ANEXO V. Apresentação adaptada da disponibilizada pela marca Paranix®, 

realizada a 27 de março, na Escola Primária de S. João de Ovar. 

 1  2 

 3  4 

 5  6 

 7  8 
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ANEXO VI. Apresentação sobre o Ciclo do Medicamento, realizada a 24 de abril, na 

Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro. 

 

Diapositivo 1. Introdução ao tema da apresentação. 

 

Diapositivo 2. Apresentação pessoal e enquadramento do estágio. 
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Diapositivo 3. Importância do tema para o dia-a-dia dos estudantes, o seu futuro profissional 

como técnicos auxiliares de saúde e o seu papel no uso racional do medicamento.  

      

Diapositivos 4 e 5. Introdução à realização de um jogo sobre saúde na plataforma online 

Kahoot, para diagnóstico de conhecimentos. 

 

Diapositivo 6. Definição de saúde segundo a OMS. 

 

Diapositivo 7. Definição de medicamento e breve abordagem às formas farmacêuticas 

existentes e ao conceito de formulação. 
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Diapositivo 8. Explicação simplificada dos conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica, 

suas etapas e relevância para a eficácia e toxicidade dos medicamentos. 

 

Diapositivo 9. Explicação sobre as áreas profissionais onde o farmacêutico se enquadra e as 

tarefas que realiza. 
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Diapositivo 10. Abordagem ao Ciclo do Medicamento, desde a fase de investigação e 

desenvolvimento, à sua comercialização. Conceitos de eficácia e segurança. 

 

Diapositivo 11. Definição de medicamento genérico, com alusão à sua eficácia e justificação 

das diferenças de custo em relação aos medicamentos de referência. 

 

Diapositivo 12. Uso seguro do medicamento: importância de seguir as recomendações dos 

profissionais de saúde, e de os administrar segundo a posologia recomendada. Explicação sobre 

interações farmacológicas e fármaco-alimento. 
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Diapositivo 13. Sensibilização para as condições de conservação dos medicamentos. 

Conceito de estabilidade. 

 

Diapositivo 14. Definição de reação adversa aos medicamentos e sensibilização para a 

importância da sua notificação. Referência à possibilidade de notificar diretamente no Portal RAM, 

como utente. 
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Diapositivo 15. Referência ao papel da VALORMED na gestão de resíduos de 

medicamentos, tipos de resíduos tratados e possibilidade de entrega nas farmácias. 

 

Diapositivo 16. Conclusão da apresentação, com sensibilização para o papel de todos na 

promoção do bom uso do medicamento. 

 

ANEXO VII. Conteúdo do jogo “Ciclo do Medicamento”, realizado na plataforma 

Kahoot, incluído na apresentação “Ciclo do Medicamento”. 

1. A saúde corresponde ao: 

- bem-estar físico 

- bem-estar físico e económico 

- bem-estar físico e social 

- bem-estar físico, mental e social [opção correta] 

2. Os medicamentos têm como função: 

- prevenir doenças 

- curar doenças 

- prevenir ou curar doenças, ou tratar os seus sintomas [opção correta] 

3. Os produtos naturais são mais seguros do que os medicamentos sintéticos. 

- verdadeiro 

- falso [opção correta] 

4. Os alimentos podem prejudicar o efeito dos alimentos. 

- verdadeiro [opção correta]  

- falso 

5. As funções do farmacêutico incluem: 

- aconselhar sobre a correta utilização dos medicamentos 

- preparar e controlar a qualidade dos medicamentos 

- medir parâmetros como níveis de açúcar e colesterol no sangue 

- todas as anteriores [opção correta] 

6. Todos podemos contribuir para o bom uso do medicamento. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

65 

 

- verdadeiro [opção correta] 

- falso 

 

ANEXO VIII. Quadro “O que o faz sentir saudável?” colocado na área de 

atendimento da FCO, com respostas dos utentes. 

 

 

ANEXO IX. Cartão “Essenciais para uma vida saudável”. 
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ANEXO X. Imagem com informação sobre contraceção de emergência, publicada a 

22 de fevereiro, enquadrada na época de Carnaval.  

 

Descrição:  

“Sabe como funciona a “pílula do dia seguinte”? E até quando a pode utilizar? 

A contracepção de emergência corresponde aos métodos utilizados após a relação sexual 

desprotegida ou quando se suspeita de falha do método contraceptivo, para prevenir a 

gravidez.  

A “pílula do dia seguinte” é o medicamento tomado por via oral, o mais cedo 

possível, para retardar ou inibir a ovulação. Existem dois tipos: a que contém a hormona 

levonorgestrel deve ser usada nas primeiras 72 horas; a que contém o fármaco ulipristal 

pode ser administrada até 5 dias após a relação. Este é um método seguro e eficaz para a 

maioria das mulheres. Contudo, não é uma opção compatível com a toma de medicamentos 

indutores enzimáticos (ex: antiepiléticos como barbitúricos, fenitoína, primidona, 

carbamazepina), nem pode ser utilizado por mulheres já grávidas. Cada uma tem contra-

indicações, que devem ser consideradas na escolha do medicamento a usar. 

Um dos efeitos secundários possíveis é a ocorrência de náuseas e vómitos. Se vomitar até 

2 horas após a toma do medicamento, deve repetir a dose. Quando a “pílula do dia 

seguinte” é contra-indicada, o método alternativo a utilizar é o Dispositivo Intra-Uterino de 

cobre, disponível para aplicação no hospital. Quando colocado nos primeiros 5 dias, tem 

uma eficácia de mais de 99% na prevenção da gravidez. Posteriormente pode ser mantido 

como método contracetivo de longa duração. 

Lembre-se que a contraceção de emergência não previne doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Antes de tomar, esclareça as suas dúvidas junto do seu farmacêutico.” 
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Disponível em:  

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/207663146905

0004/?type=3&theater 

 

ANEXO XI.  Imagem informativa sobre consumo excessivo de álcool, publicada a 28 

de fevereiro, a propósito da época de carnaval.  

 

Descrição:  

“Já acordou a sentir dores de cabeça, sensibilidade à luz, sede, enjoos, enfim, mal-

estar geral, depois de uma noite de excessos? Sabe como aliviar os sintomas? 

📍 Beber sumos de fruta ou outra bebida açucarada, para hidratar; 

📍 Descansar; 

📍 Comer alimentos ricos em vitamina C; 

📍 Pedir ao seu farmacêutico um medicamento com efeito destoxificante. 

Para prevenir, lembre-se de: 

📍 Comer antes de ingerir bebidas alcoólicas; 

📍 Intercalar água com as bebidas alcoólicas. 

Porque é que fica com “ressaca”? 

As bebidas alcoólicas contêm etanol (álcool), que tem um efeito tóxico direto ou 

consequente da sua metabolização. 

O etanol aumenta a produção de urina, causando desidratação, irrita a parede do 

estômago, inibe a produção de glucose (fonte de energia das células), altera o ciclo normal 

do sono, dilata os vasos sanguíneos, o que provoca as dores de cabeça, e deprime o 

Sistema Nervoso Central. 

Neste Carnaval, não precisa de mascarar o mal-estar! Divirta-se, com saúde! 😉 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2076631469050004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2076631469050004/?type=3&theater


Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

68 

 

(Lembre-se que o consumo de bebidas alcoólicas apenas é permitido por Lei a 

maiores de 18 anos.)” 

Disponível em:  

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/208547349483

2468/?type=3&theater  

 

ANEXO XII. Imagem de sensibilização sobre a perda de acuidade auditiva, publicada 

a 3 de março, a propósito do Dia Internacional da Audição e em concordância com 

campanha da OMS.  

 

Descrição:  

“Sabia que ouvir música com volume alto durante longos períodos de tempo aumenta 

o risco de perda de acuidade auditiva? 👂 

Para preservar a sua audição, diminua o volume!” 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/208119863525

9954/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2085473494832468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2085473494832468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2081198635259954/?type=3&theater
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2081198635259954/?type=3&theater
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ANEXO XIII. Frames do vídeo sobre infertilidade feminina, publicado a 7 de março, a 

propósito do Dia da Mulher.   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Descrição:  

“Sabia que cerca de 9 a 10% dos casais portugueses são inférteis? 
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As causas do problema podem ter origem no homem, na mulher ou na combinação de 

fatores de ambos. Felizmente, são várias as soluções desenvolvidas pela ciência. 

Assista ao vídeo de hoje para saber mais sobre a infertilidade da mulher.” 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/videos/294247887918979  

 

ANEXO XIV. Frames do vídeo sobre incontinência urinária, publicado a 14 de março 

a propósito do Dia Mundial da Incontinência Urinária.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/videos/294247887918979
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9 

 

10 

 

11 

 

12 
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15 

 

Descrição: “Sabe quantos tipos de incontinência urinária existem? E quais as suas 

causas? 

Segundo a Associação Portuguesa de Urologia, cerca de 33% das mulheres e 16% 

dos homens com mais de 40 anos têm sintomas de incontinência. 

Assista ao vídeo para descobrir mais sobre esta condição e o que fazer para 

melhorar a qualidade de vida dos doentes.” 

Disponível em:  

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/videos/2242333062702232/  

 

ANEXO XV. Frames do vídeo sobre infertilidade masculina, publicado a 21 de março, 

a propósito do Dia do Pai.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/videos/2242333062702232/
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

Descrição: “A infertilidade, que se define como a incapacidade de conceção após 1 

ano de atividade sexual desprotegida, afeta cerca de 10% dos casais portugueses. Em 20-

30% dos casos, a origem está no homem. 

Assista ao vídeo de hoje para saber mais sobre a infertilidade masculina. Em caso de 

dúvida, fale com o seu farmacêutico.” 

Disponível em:  

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/videos/637130570070535/ 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/videos/637130570070535/
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ANEXO XVI. Imagem de sensibilização sobre utilização de dispositivos móveis pelas 

crianças e efeitos nocivos da exposição a este tipo de radiação, publicada a 28 de março.  

 

Descrição: “Qual é, afinal, o impacto da exposição à luz dos ecrãs na saúde das 

crianças? 

Os efeitos da radiação dos ecrãs de tablets e smartphones na saúde das crianças 

têm sido tema de vários estudos científicos recentes. Os resultados indicam que há relação 

entre o tempo de utilização dos dispositivos móveis e um maior risco de obesidade ou de 

sintomas depressivos. Verifica-se também uma associação moderada com a adopção de 

uma dieta menos saudável e de pior qualidade de vida. Quanto a problemas 

comportamentais, alterações do sono, ansiedade, hiperatividade e falta de atenção, as 

evidências da associação são pouco sustentadas. Os resultados indicam ainda que não há 

associação com prevalência de asma, fatores de risco cardiovascular individuais e distúrbios 

alimentares. 

Ainda que não se manifestem efeitos graves na saúde, a utilização de dispositivos 

móveis pode afetar a relação da criança com a família - uma forma de gerir a situação é o 

estabelecimento de regras quanto aos períodos de utilização, por exemplo, restringindo-a às 

refeições, à noite ou durante determinadas atividades em família. 

Não esqueça que os dispositivos eletrónicos também podem distrair os adultos no 

tempo que passam com as suas crianças. Aproveite todos os momentos em família!” 

Disponível em:  

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/211808991490

4159/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2118089914904159/?type=3&theater
https://www.facebook.com/farmaciacentralonline/photos/a.477825265597307/2118089914904159/?type=3&theater
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ANEXO XVII. Frames do vídeo publicado a 6 de abril, no âmbito da comemoração do 

Dia Mundial da Saúde e da campanha “Num relacionamento sério com a Saúde”, de 

promoção de um estilo de vida saudável – divulgação de respostas dos utentes da FCO. 

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

76 

 

 

7 

 

8 

Descrição: “Para os nossos utentes, a atividade física é um dos fatores importantes 

para o seu bem-estar. Nós concordamos e recomendamos!  

E a si, o que o faz sentir saudável?” 

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=279707836256230 

 

ANEXO XVIII. Frames do vídeo publicado a 7 de abril, no âmbito da comemoração 

do Dia Mundial da Saúde e da campanha “Num relacionamento sério com a Saúde”, de 

promoção de um estilo de vida saudável – conselhos dos farmacêuticos da FCO. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

https://www.facebook.com/watch/?v=279707836256230
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Descrição: “Neste Dia Mundial da Saúde, relembramos alguns princípios de um 

estilo de vida saudável. Porque a sua Saúde é a prioridade da sua Farmácia!” 

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=425172488056848 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=425172488056848
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ANEXO XIX. Regras do passatempo “O que sabe sobre a sua saúde?”, publicado a 

1 de abril. 

 

Disponível em:  

https://www.facebook.com/notes/farm%C3%A1cia-central-de-ovar/num-relacionamento-

s%C3%A9rio-com-a-sa%C3%BAde/2128855840494233/?__tn__=HH-R 

https://www.facebook.com/notes/farm%C3%A1cia-central-de-ovar/num-relacionamento-s%C3%A9rio-com-a-sa%C3%BAde/2128855840494233/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/notes/farm%C3%A1cia-central-de-ovar/num-relacionamento-s%C3%A9rio-com-a-sa%C3%BAde/2128855840494233/?__tn__=HH-R
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ANEXO XX. Desafios e respostas do passatempo “O que sabe sobre a sua saúde?”, 

publicados de 1 a 16 de abril. 
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ANEXO XXI. Ação de formação sobre pediculose, realizada a 27 de março, na 

Escola Primária de S. João de Ovar. 

 

 

ANEXO XXII. Resultados do jogo “Ciclo do Medicamento” em percentagem de 

respostas corretas. 

Questões 1. 2. 3. 4. 5. 6. Geral 

Turma 1 (9 jogadores) 100% 78% 22% 100% 78% 100% 80% 

Turma 2 (4 jogadores) 100% 75% 50% 75% 75% 100% 80% 

 

ANEXO XXIII. Evolução do número de seguidores da página de Facebook. Dados de 

18-04-2019. 
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ANEXO XXIV. Evolução do número total de "gostos" da página de Facebook. Dados 

de 18-04-2019. 

 

 

ANEXO XXV. Evolução do alcance das publicações da página de Facebook. Dados 

de 18-04-2019. 

 

 

ANEXO XXVI. Estatísticas das publicações na página de Facebook, em alcance, 

número de “cliques” e número de “interações”. 

Data Tema Tipo de publicação 
Alcance 

(n) 

Cliques 

(n) 

Interações 

(n) 

22-02 
Contraceção de 

emergência 

Imagem com descrição 

informativa 
720 9 2 

28-02 Consumo de álcool 
Imagem com descrição 

informativa 
749 15 13 

03-03 Saúde auditiva 
Imagem de 

sensibilização 
596 4 6 
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07-03 Infertilidade feminina 
Vídeo informativo 

(Duração: 0:42 seg.) 
126   

14-03 Incontinência urinária 
Vídeo informativo 

(Duração: 1:28 seg.) 
275   

21-03 Infertilidade masculina 
Vídeo informativo 

(Duração: 0:51 seg.) 
102   

28-03 
Crianças e utilização de 

ecrãs 

Imagem com descrição 

informativa 
665 18 14 

06-04 

“O que o faz sentir 

saudável?” Respostas dos 

utentes 

Vídeo de sensibilização 

(Duração: 0:20 seg.) 
94   

07-04 

“O que o faz sentir 

saudável?” Conselhos dos 

farmacêuticos 

Vídeo informativo 

(Duração: 1:49 seg.) 
397 

 

 
 

 

ANEXO XXVII. Estatísticas do passatempo “O que sabe sobre a sua saúde?”, em 

alcance, número de “cliques” e “interações” e percentagem de respostas corretas, em 

função do número de participantes. 

Data Tema 
Tipo de 

publicação 

Alcance 

(n) 

Cliques 

(n) 

Interações 

(n) 

Taxa de 

respostas 

corretas (%) 

31-03  
Imagem de 

divulgação 
769 16 20  

01-04  Regulamento 593 16 6  

01-04 Uso seguro do 

medicamento - 

administração 

Imagem – 

Desafio 1 
2715 296 206 

100% (95/95) 

02-04 
Imagem – 

Resposta 1 
832 20 23 

02-04 Uso seguro do 

medicamento - 

armazenamento 

Imagem – 

Desafio 2 
2959 357 312 

100% 

(174/174) 
03-04 

Imagem – 

Resposta 2 
1141 46 39 

03-04 
Medicamentos 

genéricos 

Imagem – 

Desafio 3 
3225 338 304 

90% 

(115/128) 
04-04 

Imagem – 

Resposta 3 
608 15 17 

04-04 Antibióticos 
Imagem – 

Desafio 4 
2373 226 227 99% (99/100) 
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05-04 
Imagem – 

Resposta 4 
721 20 18 

05-04 
Alimentação 

saudável 

Imagem – 

Desafio 5 
3840 186 132 

98% (59/60) 

06-04 
Imagem – 

Resposta 5 
971 19 24 

06-04 
Doenças 

cardiovasculares 

Imagem – 

Desafio 6 
2184 113 168 

100% (75/75) 

07-04 
Imagem – 

Resposta 6 
953 20 11 

07-04 
Contraceção de 

emergência 

Imagem – 

Desafio 7 
2780 218 145 

100% (62/62) 

08-04 
Imagem – 

Resposta 7 
699 6 15 

08-04 
Incontinência 

urinaria 

Imagem – 

Desafio 8 
2158 137 80 

100% (42/42) 

09-04 
Imagem – 

Resposta 8 
575 0 7 

09-04 
Reações adversas a 

medicamentos 

Imagem – 

Desafio 9 
2264 143 125 

55% (28/51) 

10-04 
Imagem – 

Resposta 9 
599 7 6 

10-04 
Gestão de resíduos 

Valormed 

Imagem – 

Desafio 10 
2685 134 148 

100% (70/70) 

11-04 
Imagem – 

Resposta 10 
573 6 10 

11-04 

Saúde oral 

Imagem – 

Desafio 11 
1474 97 129 

100% (54/54) 

12-04 
Imagem – 

Resposta 11 
661 13 13 

12-04 

Vacinação 

Imagem – 

Desafio 12 
1739 95 111 

100% (51/51) 

13-04 
Imagem – 

Resposta 12 
599 3 9 

13-04 

Saúde do Viajante 

Imagem – 

Desafio 13 
1560 85 121 

100% (51/51) 

14-04 
Imagem – 

Resposta 13 
721 17 10 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

93 

 

14-04 

Alergias sazonais 

Imagem – 

Desafio 14 
2398 103 111 

100% (49/49) 

15-04 
Imagem – 

Resposta 14 
531 9 6 

15-04 
Vitaminas (vitamina 

D) 

Imagem – 

Desafio 15 
1772 119 112 

100% (48/48) 

16-04 
Imagem – 

Resposta 15 
537 5 9 

16-04  

Imagem – 

Divulgação do 

vencedor 

887 73 35  

 

ANEXO XXVIII. Resumo das respostas ao inquérito sobre a utilização de 

ferramentas de Saúde Digital, por representação gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXVIII. 2. Conhecimento, utilização e interesse em utilizar as ferramentas de Saúde Digital, 

por percentagem de inquiridos (parte 1/2). 

Figura XXVIII. 1. Distribuição dos inquiridos em função da faixa etária (esquerda) e do sexo 

(direita), em percentagem. 
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Figura XXVIII. 3. Conhecimento, utilização e interesse em utilizar as ferramentas de Saúde Digital, 

por percentagem de inquiridos (parte 2/2). 

 

 

Figura XXVIII. 4. Classificação da utilidade das ferramentas de Saúde Digital, por percentagem de 

inquiridos (parte 1/2). 

 

 

Figura XXVIII. 5. Classificação da utilidade das ferramentas de Saúde Digital, por percentagem de 

inquiridos (parte 2/2). 
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ANEXO XIX. Questionário sobre a utilização de IBP. 
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ANEXO XXX. Resumo das respostas ao inquérito sobre a utilização de IBP, por 

representação gráfica. 

 

 

 

 

   

Figura XXX. 2. Distribuição dos inquiridos em função do grau de escolaridade (esquerda) e dos IBP 

utilizados (direita), em percentagem. 

 

 

Figura XXX. 3. Caracterização dos hábitos de consumo em "consome" ou "não consome", em 

percentagem de inquiridos. 

Figura XXX. 1. Distribuição dos inquiridos em função da faixa etária (esquerda) e do sexo 

(direita), em percentagem. 
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 Figura XXX. 4. Distribuição das indicações terapêuticas segundo comunicado pelos 

utentes (esquerda) e da duração da terapêutica (direita), em percentagem de respostas. 
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Resumen 
 

En el ámbito del fin de grado en Ciencias Farmacéuticas por la Faculdade de 

Farmácia da Universidade do he realizado prácticas tuteladas en farmacia hospitalaria en el 

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), a través del programa de 

intercambio Erasmus+.  

La farmacia hospitalaria constituye una de las principales áreas de actuación del 

farmacéutico, en la que puede aplicar sus conocimientos sobre el medicamento, realizar 

funciones de revisión, dispensación y seguimiento terapéutico en el hospital, con el fin último 

de proporcionar un tratamiento seguro y efectivo al paciente. 

Del 2 de Mayo al 30 de Julio, he realizado rotaciones en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Virgen de la Vega y en las áreas de dispensación a pacientes externos, de 

farmacocinética clínica, de dispensación y distribución de medicamentos y de elaboración de 

medicamentos del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico. 

 

Resumo 
 

No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei 

um estágio em farmácia hospitalar no Complexo Hospitalar Universitário de Salamanca, 

através do programa de intercâmbio Erasmus+. 

A Farmácia Hospitalar constitui uma das principais áreas de atuação do 

farmacêutico, onde pode aplicar os seus conhecimentos sobre o medicamento, ao realizar 

funções de revisão, dispensação e seguimento farmacoterapêutico, com o objetivo último de 

proporcionar ao paciente um tratamento seguro e efetivo. 

De 2 de maio a 31 de julho, passei pelas várias áreas do Serviço de Farmácia do 

Hospital Virgen de la Vega e do Hospital Clínico Universitário de Salamanca, 

nomeadamente pelos serviços de dispensação e distribuição de medicamentos, de 

preparação de medicamentos, de farmacocinética clínica e de atendimento a pacientes 

externos. 
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1. Introducción 
 

En el ámbito del fin de grado en Ciencias Farmacéuticas por la Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto tuve la oportunidad de realizar prácticas tuteladas en 

farmacia hospitalaria durante tres meses en el Complejo Asistencial Universitario de 

Salamanca (CAUSA), en colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Salamanca, a través del programa de intercambio Erasmus+.  

La farmacia hospitalaria constituye una de las principales áreas de actuación del 

farmacéutico, en la que puede aplicar sus conocimientos sobre el medicamento, realizar 

funciones de revisión, dispensación y seguimiento terapéutico en el hospital, con el fin último 

de proporcionar un tratamiento seguro y efectivo al paciente. 

Las prácticas tienen como objetivo la introducción del estudiante a la farmacia 

hospitalaria, para que comprenda sus principios técnicos, éticos y científicos, observando la 

actividad diaria del farmacéutico hospitalario y, adquirir conocimientos teóricos y prácticos 

en el ámbito de la práctica clínica. Con el desarrollo de las prácticas, se pretende preparar al 

estudiante para el desarrollo de su profesión futura. 

Del 2 de Mayo al 30 de Julio, he realizado rotaciones en el Servicio de Farmacia del 

Hospital Virgen de la Vega y en las áreas de dispensación a pacientes externos, de 

farmacocinética clínica, de dispensación y distribución de medicamentos y de elaboración de 

medicamentos del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico, según previsto en el Programa 

de Prácticas Tuteladas del CAUSA y en consonancia con la Guía de Prácticas Tuteladas en 

Servicios de Farmacia de Hospital de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Salamanca. La descripción detallada del plano de rotación se puede leer en la Tabla I. 

 

Tabla I. Descripción del plano de prácticas tuteladas. 

PERIODO ÁREA DE ROTACIÓN 

2 - 17 de Mayo Área de farmacocinética clínica 

Farmacocinética clínica 

Área de nutrición parenteral 

Nutrición parenteral 

20 de Mayo - 5 

de Junio 

Área de elaboración 

Elaboración y control de fórmulas estériles.  

Mezclas intravenosas. 

Elaboración y control de fórmulas no estériles. 

Reenvasado de medicamentos 

6 - 25 de Junio Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de la Vega 

Dispensación a pacientes hospitalizados. 

Área de gestión 

Gestión de un servicio de farmacia 

26 de Junio - 12 Centro de información de medicamentos 
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de Julio Selección de medicamentos 

Información de medicamentos 

Farmacovigilancia 

Área de dispensación a pacientes externos 

Dispensación a pacientes no hospitalizados.  

Medicamentos de uso hospitalario. 

15 - 30 de Julio Área de dispensación y distribución de medicamentos 

Dispensación a pacientes hospitalizados. 

Pacientes ambulantes. 

Medicamentos citostáticos 

Ensayos clínicos 

 

2. La asistencia sanitaria en España 
 

El Sistema Nacional de Salud de España, creado en 1986, con la Ley General de 

Sanidad, del 25 de abril de 1986, y a cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo, prevé la 

asistencia sanitaria universal y gratuita a toda la población española. Por el modelo de 

descentralización, cada Comunidad Autónoma tiene su Servicio de Salud y gestiona la 

asistencia sanitaria en su territorio [1].  

En la organización del Sistema Nacional de Salud se incluyen las áreas de atención 

primaria (Centros de Salud) y especializada (Centros Hospitalarios), en las que trabajan más 

de 850.000 profesionales sanitarios colegidos, de los cuales 74.000 son farmacéuticos 

(datos de 2018) [2].  

 En el ámbito de la Farmacia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) es la entidad nacional responsable de garantizar la calidad, seguridad, 

eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios [3]. Dentro del 

ámbito de la Farmacia Hospitalaria existe la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH), que, con numerosos grupos de trabajo, constituye una relevante fuente de 

conocimiento, al proporcionar el desarrollo de la investigación por farmacéuticos 

hospitalarios y la realización de eventos científicos [4]. 

 

2.1. El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 

  

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, integrado en el Servicio de 

Salud de la Junta de Castilla y León (SACYL), es un conjunto de centros hospitalarios con 

gestión única y está compuesto por el Hospital Clínico Universitario,  el Hospital Virgen de la 

Vega (Ilustración I.) y tres centro más fuera de la ciudad - Hospital Virgen del Castañar, en 
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Béjar, Centro Hospitalario los Montalvos y Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. El 

CAUSA cuenta con 4.036 profesionales sanitarios, 26 quirófanos y 914 camas [5].  

 

 

 

2.1.1. El Servicio de Farmacia del CAUSA 

  

El Servicio de Farmacia (SF) del CAUSA está compuesto por tres farmacias 

ubicadas en el Hospital Clínico (sede central), el Hospital Virgen de la Vega y el Hospital de 

Montalvos. El equipo de profesionales, está dirigido por la Jefa de Servicio, Dra. María José 

Otero López y cuenta con 13 farmacéuticos adjuntos y 6 farmacéuticos residentes, así como 

con enfermeras, técnicos de laboratorio, auxiliares de enfermería, administrativos, auxiliares 

administrativos y celadores [5].  

El Servicio de Farmacia del Hospital Clínico es constituido por las siguientes áreas: 

- Centro de Información del medicamento. 

- Área de Gestión; 

- Área de dispensación a pacientes externos; 

- Área de farmacocinética clínica; 

- Área de nutrición parenteral y enteral; 

- Área de dispensación y distribución de medicamentos; 

- Área de Farmacotecnia; 

- Área de Oncología; 

- Unidad de Ensayos Clínicos. 

    

  

Ilustración I. Hospital Clínico Universitario de Salamanca (izquierda) y Hospital Universitario 
Virgen de la Vega (derecha). 
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3. Descripción de las rotaciones 
 

3.1. Centro De Información De Medicamentos  

 

3.1.1. Selección de medicamentos 
 

La selección de medicamentos es un proceso continuo y multidisciplinario que se 

basa en la eficacia, seguridad, calidad y coste de los medicamentos con el fin de asegurar el 

acceso a los medicamentos y el uso racional de los mismos [6].  

Una adecuada selección de medicamentos es imprescindible, debido a la gran 

amplitud de principios activos y presentaciones comerciales en el mercado, permitiendo que 

esté disponible un número razonablemente pequeño de medicamentos pero que  cubra las 

necesidades terapéuticas de los pacientes. 

Los criterios esenciales de selección de medicamentos en el hospital son la eficacia, 

la seguridad, la calidad y la eficiencia [6].  

 La Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT) es el órgano responsable de la 

selección de medicamentos a incluir en la Guía Farmacoterapéutica del Complejo 

Asistencial, con base a los criterios referidos. Además, la CFT tiene como funciones 

promover y participar en la elaboración de protocolos terapéuticos y guías de práctica 

clínica, evaluar y proponer medidas de adecuación en el uso de los medicamentos, analizar 

periódicamente la evolución del consumo de los medicamentos por grupos terapéuticos y 

principios activos, establecer medidas para prevenir los errores de medicación y las 

reacciones adversas por medicamentos, promover programas de actualización terapéutica, 

colaborar con Atención Primaria o con Comisiones Clínicas intrahospitalarias cuando es 

necesario y asesorar a la Dirección en todos los temas relacionados con los medicamentos 

[7]. La Comisión de Farmacia y Terapéutica es un órgano consultivo de constitución 

obligatoria, dependiente de la Comisión Central de Garantía de Calidad (Art. 22 del R.D. 

521/1987) y de la Dirección Gerencia y Dirección Médica [8].  

 A fin de evaluar la inclusión de nuevos principios activos en la GFT, tras haber sido 

solicitada por un Servicio Clínico, la CFT tiene en consideración criterios de eficacia (según 

ensayos clínicos controlados), seguridad (efectos adversos e interacciones farmacológicas), 

coste (tratamientos crónicos o agudos), características farmacocinéticas (biodisponibilidad, 

distribución, eliminación), facilidad de preparación y administración y experiencia de 

utilización. La selección de especialidades farmacéuticas se realiza según disponibilidad de 

genéricos, presentación en envase clínico o normal, características de seguridad del 

envasado y del etiquetado, precio de la especialidad y condiciones de compra [7].  
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 3.1.2. Información de medicamentos 

 
 

La Información de Medicamentos permite optimizar la terapéutica, en interés del 

paciente y de la sociedad, y es parte de la Atención Farmacéutica. En el Servicio de 

Farmacia, hay el Centro de Información de Medicamentos (CIM), que tiene por objetivo 

contribuir a una correcta selección y al uso racional del medicamento. 

 Son funciones del Centro de Información del Medicamento la elaboración de 

informes técnicos para la Comisión de Farmacia y Terapéutica, la elaboración de la Guía 

Farmacoterapéutica y del Boletín Farmacoterapéutico, la resolución de consultas, la 

elaboración de protocolos de utilización de medicamentos, la información al paciente y la 

realización de actividades docentes e investigadoras. 

Las fuentes de información más utilizadas son artículos originales y estudios 

científicos (fuentes primarias), bases de datos u otros sistemas que agreguen información a 

los anteriores (fuentes secundarias) y libros u otras fuentes que incluyen la información de 

las fuentes primarias tratada y evaluada (fuentes terciarias). Fuentes de información 

alternativas son: Internet, información de otros CIM o de la Industria Farmacéutica. Toda la 

información recopilada en el CIM, es necesario clasificarla y realizar una valoración crítica 

de la misma [9].  

 

3.1.3. Farmacovigilancia 

 

Una reacción adversa al medicamento (RAM) se define como cualquier respuesta 

nociva y no intencionada a un fármaco, que se produce en las dosis terapéuticas habituales. 

Ya que en algunos casos pueden provocar la muerte, las RAM constituyen un importante 

problema de salud pública. En el desarrollo de ensayos clínicos se detectan RAM, pero por 

su duración de tiempo limitada y por realizarse en determinados grupos de pacientes, no se 

detectan todas las reacciones adversas causadas por un medicamento, así son necesarias 

medidas de vigilancia posteriores [10].  

La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, la 

evaluación, la comprensión y la prevención de las RAM, con el objetivo de minimizar los 

riesgos asociados al uso de medicamentos. Las RAM deben ser notificadas por cualquier 

profesional de salud. El farmacéutico hospitalario también debe realizar notificaciones, por 

ser el profesional que posee un conocimiento más profundo de los fármacos y sus 

mecanismos de acción [10].  
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Están descritos distintos métodos de Farmacovigilancia en los hospitales, 

epidemiológicos, vigilancia intensiva y notificación voluntaria. El Sistema de Dispensación en 

Dosis Unitarias facilita la identificación de  RAM, porque disponen de información inmediata 

y directa sobre el uso de medicamentos en el hospital. En la validación de prescripciones 

médicas se pueden identificar RAMS, por ejemplo, si se verifica que la prescripción de un 

medicamento tiene por objetivo tratar síntomas potencialmente provocados por el 

medicamento sospecho [10].  

La Farmacovigilancia en España se articula con el Sistema Español de 

Farmacovigilancia y el Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMUH) 

[11]. Es posible notificar una RAM al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del 

formulario electrónico al que puede acceder en https://www.notificaRAM.es o por correo 

postal utilizando la tarjeta amarilla del Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad 

Autónoma [12].  

 

Experiencia personal: Durante las prácticas en el SF no he rotado por el Centro de 

Información de Medicamentos. Sin embargo, he realizado búsqueda bibliográfica para 

obtención de conocimientos en los temas abordados. 

 

3.2. Área de dispensación a pacientes externos 
 

3.2.1. Dispensación a pacientes no hospitalizados 
 

 El área de dispensación a pacientes externos es el área donde se suministran 

medicamentos y material sanitario a pacientes no ingresados para cubrir un mes de  

duración de tratamiento, mediante una receta oficial de uso hospitalario [7].  

 Los objetivos de la atención farmacéutica en esta unidad son conseguir la adherencia 

al tratamiento, garantizar la correcta conservación de los medicamentos, informar sobre el 

tratamiento farmacológico al paciente, detectar posibles incidencias o problemas 

relacionados con el medicamento, evitar los errores asociados al uso de los medicamentos, 

establecer el seguimiento farmacoterapéutico al paciente, articular la comunicación e 

intercambio de información entre el farmacéutico y el equipo asistencial y optimizar los 

recursos sanitarios disponibles [13].  

https://www.notificaram.es/
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Ilustración II. Receta oficial de uso hospitalario, modelo 22115. 

 
 Se podrán dispensar medicamentos de uso hospitalario, medicamentos extranjeros,  

medicamentos de uso compasivo, productos de nutrición enteral y material sanitario 

requerido para su administración, medicamentos objeto de ensayo clínico, medicamentos 

estupefacientes o formulaciones magistrales [13].  

 Medicamentos de uso hospitalario son aquellos cuya utilización está restringida al 

medio hospitalario, por las características de los principios activos que entran en su 

composición, por sus indicaciones específicas, por sus especiales características de 

utilización o por necesitar reajuste continuado de dosis, por lo cual sólo pueden ser 

dispensados por el Servicio de Farmacia de un hospital, incluso para administración 

ambulatoria [7]. Se distinguen con la inicial H colocada junto al Código Nacional, además de 

la leyenda que lo indica [14].  

Los medicamentos en situaciones especiales incluyen los medicamentos de uso 

compasivo (a utilizar antes de su autorización en España, pero ya sujetos a una solicitud de 

autorización de comercialización o sometido a ensayos clínicos), medicamentos extranjeros, 

medicamentos usados en condiciones diferentes de las autorizadas y medicamentos de alto 

impacto económico no incluidos en la GFT [7].  

Los pacientes hemofílicos, VIH+ y los afectados de fibrosis quística pueden obtener 

los medicamentos necesarios para el tratamiento de su patología en esta unidad.  

Los pacientes más frecuentemente atendidos en esta área son pacientes VIH+ 

(tratamiento y profilaxis), con Hepatitis C, Hepatitis B (tratamiento y profilaxis), patologías 
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reumáticas (artritis reumatoide y psoriásica, espondilitis anquilosante), enfermedad de Crohn 

y colitis ulcerosa, psoriasis y otras patologías dermatológicas, asma y urticaria tratadas con 

medicamentos biológicos, neutropenia y anemia postquimioterapia, insuficiencia renal, 

pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, esclerosis múltiple, esclerosis lateral 

amiotrofica, antiinfecciosos de uso hospitalario e hipertensión pulmonar (Tabla II). 

 

Tabla II. Ejemplos de medicamentos de uso restringido y respectivas indicaciones terapéuticas. 

ANTICANCERÍGENOS 

ABIRATERONA 

 

ENZALUTAMIDA 

(Xtandi®) 

Cáncer de Próstata 

metastásico 

resistente a 

castración 

OLAPARIB 

(Lynparza®)  

Cáncer de ovario epitelial seroso de 

alto grado, trompa de Falopio o 

peritoneal primario (tratamiento de 

mantenimiento) 

PALBOCICLIB 

(Ibrance®) 

 

RIBOCICLIB 

(Kisqali®) 

Cáncer de mama 

metastásico o 

localmente 

avanzado 

irresecable, con 

receptores de 

estrógenos 

positivos y HER2 

negativo 

PEGFILGRASTIM 

(Neulasta®) 

Linfoma No Hogdkin, Leucemia 

Aguda Mielobástica, Osteosarcoma o 

Sarcoma de Ewing (combinación con 

quimioterapia), cáncer de mama en 

tratamiento con 

Docetaxel/Adriamicina/Ciclofosfamida 

o Docetaxel-Epirrubicina 

concomitante, en pacientes 

anticoagulados que reciben 

quimioterapia citotóxica y no sea 

posible retirar la anticoagulación por 

el riesgo de hematomas debido a las 

punciones 

OTROS 

APIXABÁN 

(Eliquis®) 

 

DABIGATRÁN 

(Pradaxa®) 

Prevención del ictus 

y de la embolia 

sistémica en 

pacientes adultos 

con fibrilación 

auricular no valvular 

con factores de 

riesgo 

BENRALIZUMAB 

(Fasenra®) 

Asma eosinofílica grave no controlada 

EVOLOCUMAB  

(Repatha®) 

Hipercolesterolemia 

familiar homocigota 

o heterocigota, o 

con enfermedad 

OMALIZUMAB 

(Xolair®) 

Asma alérgica grave persistente o 

urticaria crónica espontánea o 

inducible con falta de control con 

dosis cuádruples de antihistamínicos 
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cardiovascular 

establecida, si: no 

controlados con 

estatinas o 

estatinas + 

ezetimiba o  

intolerantes a las 

estatinas o en el 

que las estatinas 

estén 

contraindicadas 

H1 

FAMPRIDINA 

(Fampyra®) -  

Esclerosis Múltiple IBRUTINIB 

(Imbruvica®) 

Macroglobulinemia de Waldenström, 

linfomas de células del manto en 

recaída en monoterapia 

 

El Modelo CMO en consultas externas de Farmacia Hospitalaria incluye la 

estratificación de los pacientes como modelo de abordaje de las enfermedades crónicas, 

determina qué pacientes son los de mayor riesgo, por sus características demográficas, 

sociosanitarias y su estado cognitivo y funcional, permitiendo un abordaje en atención 

farmacéutica adecuado a sus necesidades, para mejorar los resultados en salud. En las 

consultas farmacéuticas se ha aplicado el modelo CMO a los pacientes con VHC, co-

infectados o no por VIH [15].  

 

Experiencia personal: La rotación en el área de dispensación a pacientes externos 

fue muy interesante, por permitir un contacto constante con los pacientes, realizando 

atención farmacéutica. Durante la rotación he revisado información sobre las enfermedades 

y los medicamentos dispensados en esta unidad, he realizado dispensación de 

medicamentos y revisión de analíticas (hemoglobina en pacientes en tratamiento con 

darbepoetina), he asistido a consultas farmacéuticas a pacientes oncológicos o infectados 

con VHC o VIH y he revisado interacciones farmacológicas al inicio del tratamiento del VHC.    

 

3.3. Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de la Vega 
 

3.3.1. Dispensación a pacientes hospitalizados.  
 

 La dispensación y validación de medicamentos es una de las tareas del farmacéutico 

hospitalario. 
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La dispensación se puede realizar para reposición de stock de las Unidades de 

Enfermería o en dosis unitarias personalizadas para cada paciente. 

La dispensación-distribución de medicamentos para reposición de stocks pactados 

con las unidades de Enfermería se realiza a través de solicitudes que se envían vía 

informática a través de la intranet del hospital, ajustándose al horario de 8-12 h y a los días 

establecidos para cada unidad. Existen, en general, tres tipos de medicación en los 

botiquines de cada unidad: sueros (S), soluciones de potasio-soluciones de alto riesgo (SR), 

medicación-antisépticos-apósitos (MED-ANT). Además en cada unidad existen los 

botiquines de Carro de Parada (CP) y Medicación de emergencia (ME) [7].  

Estos stocks son depósitos de medicamentos controlados por el personal de 

enfermería, con cantidades pactadas de las especialidades farmacéuticas que cubren las 

necesidades de los pacientes ingresados en dichas unidades donde la urgencia y 

variabilidad de los tratamientos dificulta la implantación y funcionamiento del Sistema de 

Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU)  o, si el SDMU está implantado, 

contienen medicación de uso general (analgésicos, AINEs, antiácidos, tópica) o medicación 

para una emergencia, dosis de inicio etc. En este sistema de dispensación la intervención 

del farmacéutico es posterior a la administración, cumpliendo las funciones de pactar con el 

personal médico y de enfermería la composición del stock, y valorarla periódicamente, 

adoptar medidas que contribuyan a la mejor identificación y menor manipulación de los 

fármacos por el personal de enfermería previo a la administración, revisar periódicamente 

los stock para que no haya acúmulos, medicamentos caducados u otras anomalías, 

promover y participar en la protocolización de los tratamientos y asesorar en la prescripción 

y administración de los medicamentos [16]. Así, se considera como principal ventaja del 

sistema la posibilidad de acceder rápidamente a la medicación que necesita el paciente, sin 

necesidad de esperar que esta llegue de la farmacia y como principal desventaja la mayor 

probabilidad de ocurrencia de reacciones adversas, por ejemplo, debido a interacciones 

farmacológicas o a errores de administración, como sobredosificación, una vez que no se 

realiza la validación de la prescripción por el farmacéutico. 

El SDMDU representa al sistema de dispensación con intervención previa del 

farmacéutico, de manera que contribuye en la disminución de errores y así la seguridad del 

paciente, promoviendo la colaboración entre médico, enfermera y farmacéutico. Otras 

ventajas del sistema son la posibilidad de racionalizar la distribución, garantizar el 

cumplimiento de la prescripción médica, garantizar la correcta administración de los 

medicamentos al paciente y potenciar el papel del farmacéutico en el equipo asistencial [17].  
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El circuito del SDMDU se constituye por las siguientes etapas: prescripción por el 

médico, validación y transcripción de la orden médica por el farmacéutico, dispensación de 

la medicación por auxiliares de farmacia en carros con gavetas para cada paciente, revisión 

por parte del farmacéutico del carro de medicación, y administración de la medicación por 

parte de la enfermera al paciente.  

 La validación y transcripción se realiza el en programa informático Farmatools®. La 

intervención farmacéutica consiste en revisar la prescripción médica, la historia 

farmacoterapéutica y los datos del paciente, con el fin de identificar problemas relacionados 

con la prescripción (como medicamentos no incluidos en la GFT) o problemas relacionados 

con los medicamentos (como interacciones farmacológicas o dosificación fuera del rango 

terapéutico). Si se detectan problemas que no permiten la dispensación del medicamento, 

se elabora una nota de medicamento con la información al médico o enfermera responsable. 

 
3.3.2.  Botiquines especiales: Carro de parada cardiorrespiratoria 

 

Los carros de parada cardiorrespiratoria contienen el material necesario para dar 

respuesta a situaciones de emergencia vital (parada cardiorrespiratoria) y deben estar 

siempre preparados para esas situaciones. Su contenido está protocolizado e incluye 

medicación de parada y medicación de emergencia (con excepción de medicación termolábil 

y estupefacientes), material fungible, fluidoterapia y material propio de la vía aérea [18].  

 

Experiencia personal: En el SF del Hospital Virgen de la Vega  he ayudado en las 

tareas de los farmacéuticos a través de la realización de censos de pacientes de cada 

planta, revisión de la función renal de los pacientes ingresados, revisión de los carros de 

medicación, recuento y dispensación de medicamentos estupefacientes y elaboración de 

notas justificativas de no dispensación de medicamentos (si aplicable, con propuesta de 

intercambio terapéutico de medicamentos no incluidos en la GFT). Además he leído 

diversos protocolos terapéuticos y notas de seguridad del CAUSA y de la AEMPS. Por la 

variedad de tareas desarrolladas, he notado que adquirí muchos conocimientos durante la 

duración de esta rotación.  

 

3.4. Gestión económica de un servicio de farmacia 
 

3.4.1. Adquisición de medicamentos 
 

Para realizar la adecuada gestión de compras, se utiliza la aplicación informática 

Gestión Económica de Farmatools®.Cada especialidad tiene descrita una ficha en la que 
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consta información, código, nombre comercial, dosis, forma farmacéutica, unidades del 

envase, precio, stock, consumo medio y los indicadores stock máximo, stock de alerta y 

stock mínimo. 

 

3.4.2. Recepción de medicamentos 
 

Al recepcionar pedidos se debe confirmar la cantidad recibida con el albarán. El 

albarán se entrega a los administrativos para que le den entrada en el ordenador mediante 

la aplicación Farmatools®. 

 

3.4.3. Almacenamiento de medicamentos 
 

Los productos recibidos se colocan en la ubicación correspondiente en función de las 

características de conservación y tipo de producto, pero siempre teniendo en cuenta la 

caducidad, colocando en primera línea las especialidades con caducidad menor. 

 

3.4.4. Gestión de stock 
 

- Stock máximo: son las unidades máximas deseadas para cada medicamento. 

- Stock de alerta: punto a partir del cual el programa recomienda realizar el 

pedido. 

- Stock mínimo: cantidad crítica de medicamentos, bajo la cual no se espera al 

pedido mensual y realiza un pedido (normalmente, quincenal) 

 

Un indicador de la gestión de stock es el índice de rotación de stock (IRS) y expresa 

el número de veces que el stock se ha renovado en el periodo de tiempo en que medimos 

las salidas. Su cálculo se realiza dividiendo el importe del consumo entre el importe del 

inventario promedio. 

 

3.4.5. Gestión de consumos 
 

El análisis ABC es un método de clasificación utilizado en gestión de stock que está 

basado en el Diagrama de Paretto y permite identificar los artículos que tienen un impacto 

importante en valor global, según el cual: 

- Grupo A: lo constituye el 20% de los medicamentos que representan 

aproximadamente el 80% del valor total del stock. 



Memoria de Prácticas en Farmacia Hospitalaria 

 

13 
 

- Grupo B: formado por un 30% de medicamentos que suponen un valor de stock del 

15%. 

- Grupo C: es el 50% de especialidades restante, que se corresponde con un valor 

de stock del 5%. 

 
3.5. Farmacocinética clínica 

 
 El servicio de Farmacocinética tiene por objetivo establecer el mejor régimen 

posológico para cada paciente, a partir de las concentraciones plasmáticas de los fármacos, 

y así sugerir al médico un régimen de dosificación más seguro y efectivo. Esto se aplica 

especialmente a medicamentos que presentan un estrecho margen terapéutico, cuando no 

se puede medir directamente el efecto clínico (profilaxis de las crisis convulsivas con 

antiepilépticos) o si los medicamentos no siguen una cinética linear (fenitoína). Mediante el 

análisis de los niveles plasmáticos,  se puede establecer las posibles causas de una 

respuesta inesperada al tratamiento (ineficacia o toxicidad),y ajustar la dosis en pacientes 

con patologías renales o hepáticas o determinar los agentes causantes de una intoxicación.  

 Los principales parámetros farmacocinéticas son: AUC, vida media de eliminación, 

aclaramiento plasmático, volumen de distribución. Los medicamentos monitorizados en el 

CAUSA son: antibióticos aminoglucósidos (amikacina, gentamicina), antibióticos 

glucopéptidos (vancomicina), anti-epilépticos (fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, 

fenitoína), broncodilatadores (teofilina), glucósidos cardíacos (digoxina), inmunosupresores 

(tacrólimus, sirólimus, ciclosporina), entre otros. 

  
3.5.1. Organización y funcionamiento del área de farmacocinética clínica 

 

El área de farmacocinética clínica del Hospital Universitario de Salamanca consta de 

dos zonas diferenciadas: el laboratorio y la sala de interpretación de los resultados.  

El laboratorio es el lugar donde se procede a la preparación y análisis de las muestras de 

sangre u orina por los técnicos de laboratorio, en uno equipo Architect®. Para la 

interpretación de los resultados obtenidos se utiliza el programa informático PKS para hacer 

la estimación y otras aplicaciones para ver los datos del paciente (Jimena, OpenLab) y los 

informes realizados se archivan en la biblioteca. 
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3.5.2. Toxicología clínica 
 

La toxicología es la ciencia que estudia la toxicidad de las sustancias y productos 

químicos sobre los organismos vivos, así como los mecanismos de acción, diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las intoxicaciones. 

En el laboratorio se realizan análisis toxicológicos de drogas de abuso 

(benzodiacepinas, cocaína, opiáceos, anfetaminas y cannabis) y drogas terapéuticas (como 

los antidepresivos tricíclicos y el paracetamol). 

Este tipo de análisis también se realiza para otras instituciones, como Cáritas o la 

cárcel de Topas. 

 

Experiencia personal: En el Servicio de Farmacocinética he asistido al desarrollo de 

las tareas de los farmacéuticos. 

 
3.6. Nutrición parenteral 

 

La Nutrición Parenteral (NP) tiene como propósito la prevención y tratamiento de la 

desnutrición, a través de la administración intravenosa de mezclas de nutrientes. Esta vía de 

nutrición no es la más favorable - es siempre preferible la nutrición enteral, porque si no se 

utiliza el aparato digestivo, este pierde su función (por atrofia de las vellosidades 

intestinales). Así, en determinadas circunstancias se recurre a nutrición parenteral parcial: 

se sigue con la alimentación enteral, pero si no se pueden absorber la cantidad necesaria de 

nutrientes, se complementa la dieta con nutrición parenteral. 

El tratamiento nutricional incluye igualmente las etapas de prescripción, preparación, 

dispensación, administración y monitorización. La nutrición parenteral es prescrita por el 

médico, pero en algunas situaciones es el farmacéutico que determina las proporciones de 

nutrientes a administrar, con base a la analítica del paciente. Las mezclas son preparadas 

por las enfermeras en la cabina de flujo laminar horizontal, en condiciones de esterilidad. 

Las necesidades energéticas son específicas de cada paciente y dependen del gasto 

energético basal, del gasto por actividad y del gasto derivado de la patología. El método más 

utilizado en la práctica clínica para calcular el Gasto Energético Basal (GEB) es el que utiliza 

la ecuación de Harris-Benedict para obtener el GEB, que posteriormente es corregido por un 

factor de actividad y por un factor de estrés metabólico cuyo valor depende de la patología 

de base del paciente. En la práctica clínica se simplifica ese cálculo, multiplicando el GEB 

siempre por el factor 1.5. 
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Hombres: GEB = 66.5 + (13.8 x peso en kg) + (5 x altura en cm) - (6.8 x edad en años) 

Mujeres: GEB = 655 + (9.6 x peso en kg) + (1.85 x altura en cm) - (4.7 x edad en años) 

 

La nutrición parenteral está indicada cuando, por alteración fisiopatológica o 

intervención clínica, no es posible suprimir las necesidades nutricionales del paciente por 

otras vías (nutrición oral o vía sonda) o que, siendo posible, estas vías estén 

contraindicadas. Ejemplos de situaciones en que, por problemas de absorción o 

necesidades nutricionales aumentadas, la NP está indicada son las siguientes: obstrucción 

mecánica o dinámica, malabsorción severa o diarreas, postoperatorio prolongado y 

complicaciones, vómitos, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda grave, fístula digestiva y 

dehiscencia de suturas, enfermedad inflamatoria intestinal con perforación, megacolon y 

estenosis, esofagitis, politraumatismo o traumatismo craneoencefálico, sepsis abdominal y 

peritonitis, contraindicaciones de la nutrición entérica, shock e inestabilidad, riesgo alto de 

broncoaspiración, anorexia nerviosa o secundaria, coadyuvante de 

quimioterapia/radioterapia,  preoperatorio de cirugía mayor en paciente con malnutrición 

severa, intolerancia a nutrición entérica y/o ingesta insuficiente [19].  

 
3.7. Área de dispensación y distribución de medicamentos 

 

 El área de dispensación y distribución de medicamentos del Hospital Clínico funciona 

de manera semejante al del Hospital Virgen de la Vega, con la principal diferencia que este 

servicio posee un armario automatizado Kardex®, para el llenado de los carros de 

medicación, lo que disminuye los posibles errores de llenado.  

 En esta área se encuentra un botiquín de antídotos para casos de intoxicaciones y 

fuentes bibliográficas sobre las mismas. La dispensación de antídotos se realiza de la 

misma manera que otros medicamentos, a través de la orden médica del paciente. 

 

3.7.1. Estupefacientes y psicótropos 

 

 Las especialidades farmacéuticas y fórmulas magistrales que contienen sustancias 

estupefacientes están sujetas a un rigoroso control, según la legislación. Se guardan en un 

armario cerrado (o caja de seguridad), o nevera cerrada a llave. Para su adquisición por el 

Servicio de Farmacia es necesario usar el talonario oficial de vales del Ministerio de Sanidad 

y Consumo y se anotan las salidas, entradas y existencias de estupefacientes en el Servicio 

de Farmacia en el Libro oficial de contabilidad de estupefacientes. Durante los primeros 15 

días de cada semestre, el Servicio de Farmacia envía la relación de movimientos de 
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estupefacientes del semestre anterior, conforme previsto en la “Declaración semestral de 

movimiento de estupefacientes”, Orden de 25 de abril de 1994 [20].  

Las unidades de enfermería o servicios que tengan un depósito de estupefacientes, 

registran los movimientos de estupefacientes en el Libro de Control de Estupefacientes. 

Cuando ese libro llega al fin, el farmacéutico responsable revisa el stock de estupefacientes 

en esa unidad y abre un libro nuevo. Para efectuar pedidos de dispensación de 

estupefacientes, en las unidades de hospitalización tienen un talonario de vales. Los 

estupefacientes son dispensados a diario desde el SF, en bolsas plásticas cerradas, con 

una etiqueta identificativa del servicio que ha hecho el pedido, para que las suban los 

auxiliares. Para proceder a dispensación, es esencial que el talonario de pedido tenga la 

siguiente información:  

- Servicio - verificar en el “Control de talonarios” el número del talonario, para 

indicar es servicio que va a recibir los estupefacientes. 

- Datos del médico – firma, nombre y número de colegiado; la firma tiene que estar 

registrada en el Libro de Registro de Firmas. 

- Datos del paciente – nombre completo y número de historia (si aplicable). 

- Datos del medicamento - nombre de la especialidad (y dosis) y número de 

ejemplares. 

- Fecha. 

Cuando se dispensa un vale de estupefacientes, en el reverso del vale se indica la 

especialidad dispensada, número de unidades, fecha y firma de la persona que realiza la 

dispensación [21].  

El trabajo diario relativo a los estupefacientes consiste en revisar los vales de 

estupefacientes dispensados el día anterior con el fin de detectar errores de dispensación, 

hacer un recuento de las especialidades que hayan tenido salida el día anterior y se coteja 

con el saldo teórico a fin de detectar discrepancias, dispensar estupefacientes en las franjas 

horarias previstas y gestionar el stock de estupefacientes. 

 

Experiencia personal: En el Servicio de Dispensación Unitaria he ayudado en las 

tareas de los farmacéuticos a través de la dispensación de estupefacientes e psicótropos 

para las varias plantas. Además he asistido al desarrollo de las tareas de los farmacéuticos 

e he leído diversos protocolos terapéuticos del CAUSA y otros documentos del SACYL. 
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3.8. Área de elaboración de formas farmacéuticas 

 
 

La Sección de Farmacotecnia constituye uno de los pilares fundamentales del 

servicio de Farmacia de cualquier hospital. Su actividad diaria consiste en la preparación de 

fórmulas no disponibles en el mercado, y la manipulación de otras suministradas por la 

industria farmacéutica en condiciones que garanticen su correcta utilización. El objetivo de 

esta área es el de asumir la responsabilidad en la elaboración y control de diversas formas 

farmacéuticas, garantizando que las formulaciones elaboradas sean seguras y eficaces, 

siguiendo las normas de correcta elaboración y procedimientos normalizados de trabajo 

(PNT’s). En esta área se utilizan PNT’s que han sido elaborados a partir de diferentes 

fuentes de información, entre las que podemos destacar: monografías, Real Farmacopea 

Española, diversas revistas científicas, Formulario Nacional, Farmacopea Europea, 

Farmacopea Internacional. El área de elaboración de fórmulas magistrales cuenta con 

diferentes zonas según la forma farmacéutica que se vaya a preparar: estériles (con cabinas 

de flujo laminar horizontal o vertical) o no estériles. 

El personal auxiliar de farmacia es el responsable de este procedimiento, y se lleva a 

cabo para adecuar las especialidades comerciales a los sistemas de distribución propios del 

hospital permitiendo una fácil y completa identificación de los medicamentos y con la mínima 

manipulación posible. 

 

Experiencia personal: En esta área he hecho muchas actividades como etiquetar, 

re-envasar, realizar fórmulas farmacéuticas siempre con supervisión. También he asistido a 

la preparación de colirios autologos e reenvasado de citostáticos por las enfermeras. 

 

3.9. Otras actividades 
 

3.9.1. Sesiones formativas del Servicio de Farmacia 
 

 El Servicio de Farmacia organiza, habitualmente con una frecuencia bisemanal, 

sesiones bibliográficas o sobre casos clínicos, a las cuales se invita a la presencia de los 

farmacéuticos, así como de los alumnos de prácticas.  

Desde mayo a julio, fue posible asistir a dieciocho sesiones, cuyos temas son descritos en la 

Tabla III. Como opinión personal, considero que estas sesiones tienen una gran importancia 

en el funcionamiento del SF, ya que se produce la comunicación entre los farmacéuticos de 

diferentes áreas, para que todos conozcan los cambios que suceden en el Servicio y se 

estimula el conocimiento en varios temas relacionados con la práctica clínica. Para los 
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alumnos de prácticas, asistir a las sesiones es otra manera de facilitar su integración en el 

funcionamiento del Servicio. 

  

Tabla III. Sesiones formativas frecuentadas. 

Fecha Tema Autor/es 

07-05 
“Nusinersen in Spinal Muscular Atrophy (SMA): Clinical Program 

and Key Study Data” 

Irene Fregenal 

(Biogen) 

14-05 Evaluación de nuevos medicamentos 
Silvia Jiménez y 

Noemí Rebollo 

17-05 Farmacia Pediátrica Laura Pedraza 

20-05 Curso de actualización en Farmacia Clínica  

21-05 “Prácticas seguras en la preparación de medicamentos inyectables” 
Mónica Beunza y 

Rosalía Fernández 

23-05 “Monitorización de Voriconazol” Vanessa Recarey 

28-05 “Gestión del Conocimiento” Ana López  

30-05 Sesión bibliográfica 
Vanessa Recarey y 

Diego Peña  

03-06 
Curso de Monitorización de Fármacos en la Práctica Clínica – 

“Introducción a la monitorización en Oncología” 
Azucena Aldaz 

04-06 

Curso de Monitorización de Fármacos en la Práctica Clínica – 

“Monitorización de anticuerpos monoclonales en enfermedades 

inflamatorias crónicas” 

J. Germán Sánchez y 

Rosalía Fernández 

05-06 
Curso de Monitorización de Fármacos en la Práctica Clínica – 

“Monitorización de Vancomicina” 
Salvador Cabrera 

11-06 
“Ocrelizumab” -  Informe para la Comisión de Farmacia y 

Terapéutica 
Ana López 

13-06 Actualización del protocolo de preparación del paciente quirúrgico Antonia Oliva 

18-06 Hematología: “A propósito de un caso” Marcos Martín 

20-06 Seguimiento de resultados de las tesis doctorales 
J. Germán López y 

Álvaro Corral 

25-06 Sesión organizativa “Centros sociosanitarios” Amparo Sánchez 

27-06 Sesión bibliográfica 
Marcos Martín y 

Nerea Martín 

09-07 Presentación de TFGs de alumnos de prácticas 
Carlos Tapia y Gema 

Rodríguez 
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3.8.2. Documentos de lectura  
 

 Además de los documentos que reglan el funcionamiento del Complejo Asistencial, 

ha sido puesta a disposición de los alumnos de prácticas una amplia gama de documentos 

de información clínica, para lectura. Los documentos más relevantes han sido: 

- Recomendaciones de disponibilidad y utilización de antídotos en los hospitales según su nivel 

de complejidad asistencial. Aguilar-Salmerón R., Martínez-Sánchez L., Broto-Sumalla A., 

Fernández de Gamarra-Martínez E., García-Pelaéz M., Nogué-Xarau S. Emergencias 2016; 28:45-

54. 

- Toxicología clínica. Farmacia Hospitalaria, Cap. 2.13. SEFH, 2002. 

- Programas de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en hospitales españoles: 

documento de consenso GEIH-SEIMC, SEFH y SEMPSPH. Rodríguez-Baño J., Paño-Pardo J. R., 

Álvarez-Rocha L., et al. Medicina Preventiva Vol. XVII, N.º 3, 2011. 

- Consenso sobre Atención Farmacéutica. Ministerio de Sanidad y Consumo. NIPO: 351-02-018-

0, 2012. 

- Errores de medicación. Farmacia Hospitalaria, Cap. 2.14. SEFH, 2002. 

- Conciliación de la medicación. Infac. Vol. 21, Nº 10, 2013.  

- Lab tests to monitor hepatitis C. Susan Simon, 2015. 

- Documento de posicionamiento de la SEFH sobre lo medicamentos biosimilares. SEFH, 2018. 

- Recomendaciones para la elaboración de medicamentos en el hospital. SEFH.  

- Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia 

hospitalaria. SEFH, 2014. 

- Real Farmacopea Española: Publicada Por El Ministerio De Sanidad Y Consumo, Por Mandato 

De La Ley 25/1990, De 20 De Diciembre, Del Medicamento. Ed. 2. Madrid: Ministerio de Sanidad y 

Consumo: Boletín Oficial del Estado, 2002. 

- Formulario Nacional. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría Técnica, Boletín 

Oficial del Estado, 2003. 

- Recomendaciones de la SEFH sobre farmacocinética clínica. SEFH, XXI, 80 (10-12), 1997 

- Revisando Medicación en el Anciano: ¿Qué necesito saber? Infac. Volumen 23, Nº 2, 2015. 

- Protocolo de utilización del potasio intravenoso. Ed. 2. Hospital Universitario de Salamanca, 

2017. 

- Protocolo de tratamiento de las artropatías inflamatorias crónicas con fármacos biológicos y 

dirigidos. CAUSA, 2017. 

- Consideraciones específicas en la prescripción e intercambio terapéutico de estatinas. García-

Sabina A., Gulín-Dávila J., Sempere-Serrano P., González-Juanatey C.  y Martínez-Pacheco R.. 

Farm Hosp. 2012; 36(2):97-108. 

- Intercambio terapéutico. Farmacia Hospitalaria, Cap. 1.3.1.3. SEFH, 2002. 

- Guía de antisépticos. CAUSA, 2019. 
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- Cancer pain management with opioids: Optimizing analgesia. Portenoy R.K., Mehta Z., Ahmed 

E. UpToDate, 2019. 

- Guía de Tratamiento de la Infección Fúngica Invasiva. CAUSA, Comisión De Infección 

Hospitalaria, Profilaxis Y Política Antimicrobiana, 2013. 

- Guía Práctica de preparación y administración de medicamentos inyectables. Hospital 

Universitario de Salamanca, 2018. 

- Prevención de errores de medicación en pacientes con alergias conocidas a medicamentos. 

Notas informativas para utilizar los medicamentos con seguridad. CAUSA, 2016. 

- Continuidad de la medicación domiciliaria durante el ingreso hospitalario. Notas informativas 

para utilizar los medicamentos con seguridad. CAUSA, 2015. 

- Interacción entre simvastatina y amiodarona; Medicamentos de alto riesgo. Notas informativas 

para utilizar los medicamentos con seguridad. CAUSA, 2009. 

-  “Uso seguro de parches transdérmicos”. CAUSA. 

- Dispensación con intervención previa del farmacéutico: dosis unitarias Libro Farmacia 

Hospitalaria SEFH. Cap 2.6.1.1. 

- “Equivalencia terapéutica: importancia en la práctica clínica”. Boletín Farmacoterapéutico de 

Castilla-La Mancha. (2012). 

- Administración de medicamentos por sondas de alimentación enteral. Guía 

Farmacoterapéutica. CAUSA. 

- Profilaxis Antibióticos en Cirugía. CAUSA. 

- Manual de procedimientos en atención farmacéutica. Fundación Pharmaceutical Care España. 

(1999). 

- Tratamiento de la infección por el VIH. CAUSA. 

- Tratamiento de la esclerosis múltiple remitente-recurrente. CAUSA. 

- Uso del fentanilo transmucoso oral (Aqtic®) en urgencias pediátricas. CAUSA. 

- Sirolimus + Tacrolimus en profilaxis de Enfermedad Injerto Contra Huésped. CAUSA. 

- Protocolo de uso de anticuerpos anti-PCSK9 en pacientes con hipercolesterolemia. CAUSA. 

- Protocolo de tratamiento del mieloma múltiple. CAUSA. 

- The revolution in treatment of hepatitis C. Jordan Mayberry, Welliam M. Lee. (2019). 

- Curso e-learning Farma-PEX. SEFH. 

- El modelo CMO en consultas externas de Farmacia Hospitalaria. SEFH. (2016). 

 
4. Conclusión 

 

Las prácticas en farmacia hospitalaria me han permitido de manera indudable mi 

crecimiento en los ámbitos personal y profesional, por el contacto con la realidad laboral del 

farmacéutico hospitalario y su integración en el Servicio de Farmacia Hospitalaria y en el 

sistema de atención sanitaria. 
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 Desde mayo a julio, he conocido los trámites generales de funcionamiento de los 

servicios de farmacia hospitalaria, así como consolidado conocimientos sobre las clases de 

fármacos de uso hospitalario, sus indicaciones terapéuticas y condiciones especiales de 

utilización.  

 He comprendido los principios y actividad de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria, del Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León y del Complejo Asistencial 

Universitario de Salamanca. Además aprender las particularidades del Sistema de Salud de 

España, sus similitudes y diferencias con el Sistema de Salud Portugués, particularmente en 

el hospital.  

 He observado el desarrollo de las funciones del farmacéutico hospitalario, lo que me 

ha permitido una comprensión profundada de sus tareas y responsabilidades, integrado en 

el equipo de profesionales de atención sanitaria, y la importancia de la comunicación eficaz 

entre sus miembros. He aprendido la importancia de los servicios de atención sanitaria, con 

sus impactos económicos en la salud pública, ventajas y desventajas del sistema y de la 

importancia del farmacéutico hospitalario como una de sus piezas fundamentales. 

 Por haber realizado previamente, durante el grado en Ciencias Farmacéuticas, 

prácticas extracurriculares en dos hospitales portugueses, fue posible establecer la 

comparación entre el Servicio de Farmacia Hospitalaria de los hospitales de los dos países, 

que igualmente presentan semejanzas y diferencias. 

 Al final de las prácticas se puede registrar como aspecto positivo la transmisión de 

conocimientos de los farmacéuticos a los alumnos y el acceso a una gran variedad de 

fuentes de información. Fue igualmente positivo realizar las prácticas en un complejo 

hospitalario de grandes dimensiones, con una amplia oferta de servicios, lo que permitió una 

experiencia todavía más completa e integrativa. Se considera como aspecto a mejorar la 

participación más activa de los alumnos en el desarrollo de las funciones del farmacéutico, 

en lo que sea posible considerando la responsabilidad de realizar esas tareas, y su 

integración en el equipo de la farmacia. 

 En resumen, se considera que las prácticas en el Servicio de Farmacia del 

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca constituirán una experiencia de gran valor 

en mi formación como futura farmacéutica, ahora más consciente de la realidad del 

farmacéutico hospitalario.   
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