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RESUMO 
 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com um estágio 

profissionalizante, em que as ferramentas adquiridas por nós até agora são postas em 

prática.  

O meu estágio na Farmácia Sá da Bandeira de Rio Tinto (FSBRT) teve a duração de 

quatro meses, e ao longo desse tempo a farmácia mudou, o mundo mudou. No dia 11 

de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia 

a doença COVID-19. Por esse motivo, e face ao avançar do número de casos em 

Portugal, no dia 18 de março o país entrou em estado de emergência. 

Consigo separar desta forma o meu estágio, e as atividades decorridas no mesmo, em 

dois períodos: antes e durante a pandemia. 

Assim, o presente relatório retrata, numa primeira parte, o funcionamento da Farmácia 

Comunitária e mais especificamente da FSBRT. São abordados tanto os aspetos mais 

técnicos e de enquadramento legal para o funcionamento de todas as farmácias, como 

também os serviços que esta oferece e o seu funcionamento interno, bem como as 

regras e procedimentos inerentes à profissão farmacêutica e ao exercício da dispensa 

de medicamentos e venda de produtos de saúde.  

Também nesta parte do relatório é referido o funcionamento da FSBRT durante o plano 

de contingência. 

A segunda parte do relatório contém a descrição dos três projetos desenvolvidos. Dois 

dos projetos, um com o tema medicamentos genéricos e outro a saúde mental no idoso, 

tinham como alvo a comunidade, e iriam ser colocados em prática durante o mês de 

março. Tal não foi possível dada a situação em o que país se encontrava. O terceiro 

projeto, que serviu para desenvolvimento técnico-científico da equipa da farmácia, diz 

respeito às diferenças entre máscaras cirúrgicas e aparelhos de proteção respiratória 

filtrantes. O mesmo resultou numa apresentação de vários diapositivos enviada por 

correio eletrónico a toda a equipa da FSBRT. 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

v 
 

Índice Geral  
 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................... iii 

RESUMO ..................................................................................................................... iv 

Índice de Tabelas ....................................................................................................... viii 

Índice de anexos ......................................................................................................... viii 

Lista de abreviaturas.................................................................................................... ix 

Introdução ..................................................................................................................... 1 

Parte I – Atividades desenvolvidas na farmácia comunitária ......................................... 3 

 Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto ....................................................................... 3 

1.1 Descrição Geral .............................................................................................. 3 

1.2 Localização e Horário ..................................................................................... 3 

1.3 Recursos humanos ......................................................................................... 3 

1.4 Espaço FSBRT ............................................................................................... 4 

1.4.1. Espaço Exterior ....................................................................................... 4 

1.4.2. Área de Atendimento ............................................................................... 5 

1.4.3. Gabinete de enfermagem ........................................................................ 6 

1.4.4. Armazém e Zona de Receção de Encomendas ....................................... 6 

1.4.5. Instalações sanitárias .............................................................................. 7 

1.4.6. Escritório / Laboratório ............................................................................. 7 

1.4.7. Robot / Copa ........................................................................................... 7 

 Gestão e Administração da farmácia ..................................................................... 8 

2.1 Política de Atendimento .................................................................................. 8 

2.2 Sistema Informático ........................................................................................ 9 

2.3 Gestão de stocks ............................................................................................ 9 

 Gestão de Encomendas ...................................................................................... 10 

3.1 Fornecedores ............................................................................................... 10 

3.2 Realização de Encomendas ......................................................................... 10 

3.3 Receção de Encomendas ............................................................................. 11 

3.4 Armazenamento ........................................................................................... 13 

3.5 Gestão dos Prazos de Validade.................................................................... 13 

3.6 Devolução de Produtos ................................................................................ 14 

 Dispensa de Medicamentos ................................................................................. 15 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica ........................................................ 15 

4.1.1. Classificação ...................................................................................... 15 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

vi 
 

4.1.2. Receção da Receita Médica .............................................................. 16 

4.1.3. Validação da Receita Médica ............................................................. 17 

4.1.4. Interpretação e avaliação farmacêutica .............................................. 18 

4.1.5. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes ..................................... 19 

4.1.6. Regimes de comparticipação de medicamentos ................................ 20 

4.1.7. Faturação ........................................................................................... 22 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica .................................................... 22 

4.3 Medicamentos Manipulados .............................................................................. 23 

 Dispensa de outros produtos ............................................................................... 24 

5.1 Dispositivos médicos .................................................................................... 24 

5.2 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal ................................................ 24 

5.3 Suplementos Alimentares ............................................................................. 24 

5.4 Produtos de Puericultura .............................................................................. 25 

5.5 Produtos de Veterinária ................................................................................ 25 

 Serviços prestados pela FSBRT .......................................................................... 25 

6.1 Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos ....................................... 25 

6.2 Serviço de enfermagem ................................................................................ 25 

6.3 Consultas de nutrição ................................................................................... 26 

6.4 VALORMED – Recolha de medicamentos .................................................... 26 

6.5 Entregas ao Domicílio ................................................................................... 26 

Estratégias desenvolvidas pela FSBRT durante o Plano de Contingência .................. 26 

 Enquadramento ................................................................................................... 26 

 Implementação de um plano de contingência ...................................................... 27 

 Fase de mitigação ............................................................................................... 28 

Zona de atendimento .............................................................................................. 28 

Balcão de atendimento ............................................................................................ 29 

Zona backoffice ....................................................................................................... 29 

Equipa da farmácia ................................................................................................. 30 

Prestação de serviços farmacêuticos e atividades na farmácia ............................... 30 

Entregas ao domicílio .............................................................................................. 30 

Comunicação com os utentes ................................................................................. 31 

Parte II – Projetos desenvolvidos ................................................................................ 31 

Tema I: Medicamentos Genéricos .............................................................................. 31 

Enquadramento ....................................................................................................... 31 

Medicamentos de Referência e Medicamentos Genéricos ...................................... 31 

Introdução de Medicamentos Genéricos em Portugal ............................................. 32 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

vii 
 

Conclusão ............................................................................................................... 33 

Tema II - Saúde Mental no Idoso ................................................................................ 33 

Enquadramento ....................................................................................................... 33 

Enquadramento prático e intervenção ..................................................................... 34 

Tema III - Máscaras Cirúrgicas e Aparelhos de Proteção Respiratória Filtrantes ........ 34 

Enquadramento ....................................................................................................... 34 

Introdução ............................................................................................................... 35 

Máscaras cirúrgicas ................................................................................................ 35 

Máscaras autofiltrantes (respiradoras) .................................................................... 36 

Indicações de máscaras cirúrgicas e de respiradores ............................................. 37 

Conclusão ............................................................................................................... 37 

Conclusão global de estágio ....................................................................................... 38 

Anexos ....................................................................................................................... 44 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

viii 
 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1 Cronograma das atividades realizadas na FSBRT .............................................. 2 

Tabela 2 Níveis das fases de preparação, resposta e recuperação ............................... 27 

 

 

Índice de anexos 
 

Anexo  I - Estados de saúde passíveis de automedicação ............................................... 45 

Anexo  II - Instruções para lavagem correta das mãos ...................................................... 45 

Anexo III - Instruções para a correta fricção antissética das mãos .................................. 46 

Anexo  IV - Intervenção da farmácia na presença de um caso suspeito ........................ 47 

Anexo V - Medidas de prevenção expostas no balcão de atendimento .......................... 48 

Anexo VI - Esboço do panfleto para o projeto “Medicamentos Genéricos” .................... 48 

Anexo VII - Quota do mercado de genéricos no ano de 2018 em Portugal [30] ............ 49 

Anexo IX - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT ............................................... 50 

Anexo  X - Características de desempenho por Classe de Aparelhos de Proteção 

Respiratória AutoFiltrantes [36] .............................................................................................. 57 

Anexo  XI – Desempenho dos diferentes tipos de máscaras [36] .................................... 57 

   

file:///C:/Users/sonia/Desktop/Relatório%20estágio_Sónia%20Martins.docx%23_Toc38124868
file:///C:/Users/sonia/Desktop/Relatório%20estágio_Sónia%20Martins.docx%23_Toc38124869
file:///C:/Users/sonia/Desktop/Relatório%20estágio_Sónia%20Martins.docx%23_Toc38124870
file:///C:/Users/sonia/Desktop/Relatório%20estágio_Sónia%20Martins.docx%23_Toc38124872
file:///C:/Users/sonia/Desktop/Relatório%20estágio_Sónia%20Martins.docx%23_Toc38124880


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

ix 
 

Lista de abreviaturas 
 

ADSE – Assistência na doença aos Servidores do Estado 

AIM – Autorização Introdução Mercado 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

ARS – Administração Regional de Saúde 

CNPEM – Código Nacional de Prescrição Eletrónica do Medicamento 

CNP – Código Nacional do Produto 

DCI – Designação Comum Internacional 

DGAE – Direção Geral das Atividades Económicas 

DGS – Direção Geral da Saúde 

DL – Decreto Lei 

DT – Diretor Técnico 

ED – Encomenda Diária 

EI – Encomenda Instantânea 

EPI – Equipamento de proteção individual 

FC – Farmácia Comunitária 

FFP – Filtering Face Piece 

FEFO – First Expire First Out 

FIFO – First In First Out  

FSB – Farmácia Sá da Bandeira 

FSBERM – Farmácia Sá da Bandeira Ermesinde 

FSBRT – Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

FAV – Farmácia Avenida 

FAV+ - Farmácia Avenida Mais 

GBA – Gavetas de balcão 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

x 
 

GH – Grupo Homogéneo 

INFARMED I.P. – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

MG – Medicamento Genérico 

MNSRM – Medicamentos Não Sujeito a Receita Médica  

MNRSM-EF – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de venda Exclusiva em 

Farmácia 

MP – Matérias-primas 

MSRM – Medicamento Sujeito a Receita Médica 

MUV – Medicamentos de Uso Veterinário 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PV – Prazo de Validade 

PVP – Preço de Venda ao Público 

PIC – Preço Impresso Cartonagem 

PA – Princípio Ativo 

RCM – Resumo de Características do 

SAMS – Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários 

SI – Sistema Informático 

SNC – Sistema Nervoso Central  

SNS – Sistema Nacional Saúde 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

1 
 

 

Introdução 
 

Tal como o nome indica, é na Farmácia Comunitária (FC) que o farmacêutico tem mais 

contacto com a comunidade. O cidadão recorre a esta quando pretende algum 

aconselhamento em questões de saúde por reconhecer na FC proximidade e 

disponibilidade, construindo-se uma relação de confiança ao longo dos tempos. Mas os 

tempos mudam, as necessidades dos utentes são alteradas e a FC é obrigada a 

oferecer outros serviços, é obrigada a perceber o perfil de utentes, e o que faz mais 

sentido naquele mês, no enquadramento do país ou na comunidade em que está 

inserida aquela Farmácia em específico 

Desta forma, o relatório que se segue diz respeito aos 4 meses de estágio que tive na 

FSBRT, em que a conjuntura desta foi drasticamente alterada de acordo com as 

mudanças que estávamos a sentir. 

O estágio iniciou-se no dia 3 de dezembro de 2019 e terminou no dia 3 de abril de 2020. 

O meu horário foi de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h:30min com 30min para 

pausa de almoço. Visto que a FSBRT tem um horário bastante alargado, tive 

oportunidade de estagiar também a um domingo, de modo a perceber as diferenças 

tanto na afluência, como tipo de utentes. A partir do dia 16 de março o meu horário 

variou a cada semana entre estes dois horários, um com entrada às 8h e saída às 14h 

e outro com entrada às 15h e saída às 21h, devido a todas as alterações que se 

começaram a sentir a nível nacional. 

Na Tabela 1 estão representadas todas as atividades desenvolvidas na FSBRT durante 

o período de estágio, bem como as tarefas desenvolvidas inerentes à profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 

2 
 

 
 

 

 

Tabela 1 Cronograma das atividades realizadas na FSBRT 

 

 

                 Data Local / Funções 

 

 

  2/12 – 10/01 

 

Atividades de armazém:  

Reposição de produtos 

Separação de encomendas individuais 

Receção de encomendas 

Devolução de produtos  

Quebras 

 

            13/01 – 17/01 

 

Conferência de receituário 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Acompanhamento do atendimento 

 

        20/01 – 28/01 

 

Atendimento ao público 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Atividades de armazém 

 

 

            29/01 – 31/01 

Formação interna 

Política de atendimento 

Política de stocks  

Política de preços  

Atividades de armazém 

 

03/02 – 18/02 

Atendimento ao público 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Atividades de armazém 

 

19/02 

 

Atendimento ao público 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Formação Interna Cantabria Labs® 

 

20/02 – 29/02 

 

Atendimento ao público 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Atividades de armazém 

 

2/03 

 

Atendimento ao público 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Atividades de armazém 

Formação Interna Vichy® 

 

03/03 – 03/04 

 

Atendimento ao público 

Reposição de produtos na área de atendimento 

Atividades de armazém 
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Parte I – Atividades desenvolvidas na farmácia 

comunitária 

 Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto 
 

1.1 Descrição Geral  

 

Fazem parte do grupo Farmácia Sá da Bandeira (FSB) 5 farmácias, estando estas 

farmácias distribuídos pelo grande Porto (FSB, Farmácia Avenida (FAV) e Farmácia 

Avenida Mais (FAV+) e pela zona do Porto (FSBRT e Farmácia Sá da Bandeira 

Ermesinde (FSBERM)).  

A FSB conta com mais de 75 anos de experiência. A FSB conta com mais de 75 anos 

de experiência O grupo começou a expandir-se sob a direção do Dr. Luís Pedro Liberal 

e do Dr. António Liberal. 

A FSBRT foi a quarta farmácia deste grupo a abrir, em janeiro de 2015. A farmácia mais 

recente a abrir foi a FSBERM. 

 

1.2 Localização e Horário 

 

A FSBRT está na freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, na Avenida Dr. 

Domingos Gonçalves de Sá, nº 444, junto à Igreja Matriz de Rio Tinto e Centro Paroquial 

social de Rio Tinto. Encontra-se na imediação de várias instituições bancárias, centro 

de saúde e de hipermercados, o que explica a afluência de população de faixas etárias 

heterogéneas. O atendimento é diversificado e direcionado a utentes de faixas etárias 

e classes socioeconómicas distintas. 

O atendimento ao público na FSBRT funciona das 8:30h às 24h de segunda a sábado, 

e ao domingo e feriados inicia-se às 9h e termina às 24h. Em determinados dias do ano 

estão estipulados dias de serviço de 24 horas, com escalonamento de turnos com outras 

farmácias do município do Porto. [1] 

Os elementos da equipa desta farmácia trabalham num horário realizado por turnos, de 

forma rotativa.  

 

1.3 Recursos humanos  

 

O grupo FSB é caracterizado por ter uma equipa jovem e dinâmica de profissionais com 

fortes competências na área da saúde, beleza e bem-estar, com foco no utente e na 
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melhor prestação de serviços possível, e em última instância para promover a 

fidelização. 

De acordo com o exigido pelo Decreto-Lei (DL) nº 171/2012, de 1 de agosto, a equipa 

da FSBRT é constituída por 12 farmacêuticos (incluindo o proprietário e o diretor 

técnico(DT)), 8 técnicos de farmácia, 2 auxiliares de armazém, 4 estafetas responsáveis 

pelas entregas ao domicílio, e ainda 1 segurança e 1 auxiliar de limpeza subcontratados. 

Existe também a colaboração adicional de prestadores de serviços mediante as 

necessidades da farmácia. [2] A FSBRT conta também com 2 enfermeiras.  

Como se trata de um grupo de 5 farmácias, para além de toda a equipa que diariamente 

está na FSBRT, a farmácia tem outros profissionais que trabalham nos escritórios na 

FSB. Na ordem de não serem comprometidas a gestão e a qualidade do grupo, dispõe-

se de profissionais responsáveis por recursos humanos, contabilidade, marketing, entre 

outros. 

  

1.4 Espaço FSBRT 

 

“Na farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e 

atividades dirigidas para o doente. Para que o farmacêutico possa realizar estas 

atividades, necessita de instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas, 

ou seja, necessita que a farmácia possua a estrutura adequada para o cumprimento das 

suas funções.” [3]  

O espaço interior da farmácia deve ser profissional e garantir que a comunicação com 

os utentes é eficaz, segundo as Boas Práticas de Farmácia. O atendimento deve ser 

feito com a maior privacidade possível e os medicamentos conservados e seguros. Para 

que tudo isto seja possível, a FSBRT possui um circuito de videovigilância e de alarme, 

e um televisor localizado na zona de armazém, bem como de equipamento de combate 

a incêndios (um extintor). 

 

1.4.1. Espaço Exterior 

 
Relativamente ao espaço exterior da farmácia, encontra-se num espaço habitacional, 

um nível acima da rua, com uma entrada acessível aos doentes, por escadas ou por 

uma rampa, assegurando deste modo a acessibilidade a todos os utentes com 

mobilidade reduzida. [4]  

Tendo em conta o dever de divulgação de informação importante sobre a farmácia e a 

sua relação com os utentes, no espaço exterior encontra-se informação acerca do nome 

do DT, propriedade, horário de funcionamento, farmácias de serviço permanente, 
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descontos e serviços prestados. A fachada da farmácia tem a “cruz verde” luminosa, 

onde passam várias mensagens relacionadas com a mesma. [3,4]  

Além disso, na FSBRT está presente na montra as ações promocionais que estão a 

decorrer naquele mês, bem como elementos externos à farmácia com a informação que 

determinada marca ou gama de artigos se encontra com desconto.  

 

1.4.2. Área de Atendimento 

 

A zona de atendimento é composta por 7 balcões de atendimento. Estes estão voltados 

para a entrada, agrupados horizontalmente e equipados com computador, leitor de 

código de barras e impressora. Em cada balcão existe também material de apoio, como 

o carimbo da farmácia e agrafador. A ordem dos atendimentos é definida por um 

dispensador automático de senhas, localizado junto à entrada principal, sendo que 

existe um monitor que indica o número da senha a ser chamado.  

Nos balcões de atendimento existem gavetas, denominadas de Gavetas de Balcão 

(GBA), onde estão armazenados, por ordem alfabética, medicamentos de elevada 

rotatividade de stock, de forma a agilizar o processo de atendimento. É também nesta 

zona, que, para além destes medicamentos rotulados como GBA no sistema 

informático, se encontram arrumados sticks labiais, medicamentos para o enjoo, 

emplastros, pilulas contracetivas, produtos de protocolo, como tiras medidoras e 

lancetas, entre outros produtos. Estão também nesta zona 2 canais de saída dos 

medicamentos que estão armazenados no robot, um mais à esquerda, perto do balcão 

1 e outro mais à direita, perto do balcão 7.  

Na FSBRT o utente encontra uma zona com destaque às campanhas a decorrer durante 

o mês, pois, mensalmente uma marca de cosmética designada “Marca do Mês” 

encontra-se com descontos de 20 a 30%, representando uma mais valia para o utente. 

Estão também expostas sugestões do mês, nas quais os produtos em campanha a 

preços mais reduzidos estão assinalados com stoppers ou materiais promocionais.  

Existem também produtos de primeiros-socorros que estão dispostos na zona central 

do atendimento, bem como outros inerentes à saúde na mulher. 

Organizados por gamas estão os produtos de bebé, como fraldas e papas, e numa outra 

zona para artigos de puericultura, como biberões e chupetas; os produtos para higiene 

oral encontram-se agrupados e há ainda uma área dedicada aos produtos de podologia, 

suplementação alimentar e produtos ortopédicos. Já para os produtos dermocosméticos 

existe uma área dedicada a produtos capilares, com a presença de várias marcas. Um 

dos expositores destina-se a cosmética masculina, como cremes específicos para 

Homem, espumas de barbear e after-shave. A restante cosmética está organizada por 
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marcas, pelo que estão expostas as principais marcas trabalhadas na FSBRT, 

organizadas por gamas. 

Existem também dois armários que servem para arrumação de produtos não expostos, 

um deles com papas, leites e produtos de alimentação infantil e outros com aparelhos 

de medição de glicemia, amostras de produtos cosméticos e meias de compressão.  

 

1.4.3. Gabinete de enfermagem 

 

O Gabinete de Enfermagem é uma zona privada onde se realiza a medição dos 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos dos utentes, conta com uma maca, mesa e 

cadeiras para assegurar máximo conforto aos mesmos. 

Este gabinete está equipado com uma balança para adulto a qual os utentes pode ser 

utilizada de forma gratuita. Estão disponíveis os aparelhos de medição de tensão arterial 

e de medição de parâmetros bioquímicos: colesterol total e glicémia capilar.  Neste local 

está também disponível material para tratamento de pequenas feridas, como 

compressas e pensos rápidos. 

 

1.4.4. Armazém e Zona de Receção de Encomendas 

 

Na entrada do armazém, ao lado do ascensor de cargas, existe um espaço destinado à 

colocação dos contentores por parte dos fornecedores. Neste espaço são separados os 

contentores com medicamentos que vão ser colocados no robot, sendo estes 

encaminhados para dentro do ascensor de cargas. 

O armazém é composto por duas frentes de armários com gavetas fechadas e várias 

prateleiras. Existe logo na entrada do armazém um conjunto de prateleiras com produtos 

reservados, estando estes separados pelo nome da reserva e na qualidade de produto 

pago ou não pago, outra parte corresponde à zona de expedição e recolha de produtos 

pelos estafetas e entradas para o armazém e backoffice. Os medicamentos e produtos 

disponíveis na farmácia estão agrupados por forma farmacêutica, sendo organizados 

alfabeticamente. Assim temos os xaropes, carteiras, produtos para uso vaginal, 

medicamentos de rápida rotação, gotas orais, medicamentos de uso veterinário (MUV), 

produtos de protocolo, estupefacientes e/ou psicotrópicos num dos armários. No 

segundo armário estão as loções/aplicação cutânea, pomadas, produtos para aplicação 

retal, emplastros e produtos injetáveis. É também aqui que se armazenam alguns 

produtos de cosmética que não se encontram na zona de atendimento.  

Para o armazenamento de produtos termolábeis existe um frigorífico, o que permite 

manter esta medicação abaixo dos 8ºC. [3] O controlo das condições de temperatura e 

humidade nos locais de armazenamento é feito diariamente. 
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Existe ainda um conjunto de prateleiras para arrumação de suplementos alimentares 

hipercalóricos/hiperproteicos; fraldas para criança e para adulto.  

No armazém encontram-se também armazenados produtos excedentes nos vários 

armários abertos situados no topo das gavetas fechadas. Estes são produtos que não 

são armazenados nas respetivas gavetas. Produtos oftálmicos/otológicos, pomadas e 

produtos de higiene oral estão também armazenados nestes armários. 

O armazém possui 1 balcão com 2 postos de trabalho, em que num deles se efetua a 

receção de encomendas, e o outro reserva-se à execução de tarefas relacionadas com 

entregas ao domicílio. Dispõe de 2 computadores, 2 scanneres de código de barras, 

impressora, com scanner e fax, e telefone. Nesta zona, encontram-se afixadas num 

quadro: pedidos individuais e reservas de clientes, e arquivo de documentos. Ao mesmo 

tempo que se receciona os produtos, dá-se a separação para contentores de acordo 

com o local onde vão ser guardados, facilitando a arrumação dos mesmos. 

 

1.4.5. Instalações sanitárias 

 

1.4.6. Escritório / Laboratório 

 

Esta zona é de acesso exclusivo à equipa da FSBRT. A entrada é feita através do 

armazém, estando o espaço situado ao fundo do mesmo.  

É usado como escritório pois dispõe de uma área para a conferência de receituário. Este 

é separado por entidade e subsistema, para que haja um melhor controlo das receitas 

e dos lotes. Os documentos referentes à gestão da farmácia, bem como livros e 

literatura necessária para a mesma, como é o caso do Prontuário Terapêutico estão 

aqui armazenados. 

É usado como laboratório na medida em que possui uma área reservada à preparação 

de Medicação Extemporânea, como antibióticos orais. Neste local, existe um segundo 

frigorifico para o armazenamento de produtos excedentes que necessitem de cadeia de 

frio, e prateleiras para a arrumação de dispositivos médicos, permitindo ter um maior 

stock de alguns medicamentos na farmácia.  

 

1.4.7. Robot / Copa 

 

Os produtos que são armazenados e dispensados pelo robot estão numa sala por cima 

da farmácia. Por sua vez, os medicamentos chegam até lá pelo ascensor de cargas. 

Neste espaço são rececionados, existindo um posto com 1 balcão com que dispõe de 1 

computador, scanner de código de barras, impressora, com scanner e fax, e telefone.  
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Este espaço serve também como espaço de refeições existindo um micro-ondas, 

frigorífico e banca. 

Durante o meu estágio rececionei encomendas também por este equipamento, 

deparando-me com todos os seus benefícios, tanto ao nível da receção, como da 

rapidez e comodidade que traz ao atendimento. 

 Gestão e Administração da farmácia 
 

Além de ser um espaço dedicado à saúde, a Farmácia Comunitária é também um 

estabelecimento comercial, sendo por isso marcante a boa gestão da mesma, para 

garantir a sua sustentabilidade. O farmacêutico tem então de assumir um papel que 

garanta que o funcionamento da farmácia seja rentável, aliando a um sentido de ética 

que a profissão o exige. 

 

2.1 Política de Atendimento 

 

Como se trata de uma farmácia que está inserida no grupo FSB, esta guia-se por um 

documento comum e transversal a todas elas, denominado “Política de Atendimento”. 

Neste documento encontram-se definidos os valores e princípios do Grupo, como 

Paixão pela profissão e Rigor nas atividades desenvolvidas, tendo como objetivo que 

esses valores passem a todos os utentes que frequentem qualquer uma das 5 

farmácias. [5] Nele estão delineadas todas as indicações sobre como deverá ser 

seguido cada atendimento e como deverá ser a postura do mesmo.  

Aquando da entrada de novos colaboradores são organizadas sessões de integração. 

A explicação do documento é feita nestas sessões, bem como a apresentação do Grupo 

e a sua história, exposição de documentos de apoio e esclarecimento de dúvidas sobre 

a dinâmica de trabalho. Com isto pretende-se que haja uma consistência e coerência 

no que diz respeito aos procedimentos e à qualidade do trabalho realizada na FSBRT e 

numa qualquer farmácia do grupo FSB.  

Durante o meu estágio assisti às Sessões de Integração destinadas aos novos 

colaboradores, numa fase em que estava a iniciar o Atendimento. Com esta formação, 

além de ficar a conhecer melhor o grupo FSB, consolidei o que tinha aprendido na 

qualidade de estudante, nomeadamente no saber como atuar em situações mais 

características e exigentes. O facto de terem sido expostos vários casos práticos e de 

se terem discutido os procedimentos corretos, permitiu-me progredir com uma maior 

segurança para esta função.  
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2.2 Sistema Informático 
 

O sistema informático (SI) utilizado na FSBRT em todos os computadores da zona de 

atendimento, armazém, bem como no que está a rececionar produtos para o robot é o 

Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt®. É possível realizar a gestão de toda a farmácia 

através deste software.    

Este SI faz com que sejam exequíveis a gestão de encomendas e a sua receção, o 

controlo de stocks e prazos de validade, a gestão de devoluções e gestão de utentes.  

Este SI é extremamente útil ao nível das encomendas, pois permite a sua criação, 

receção, devolução de produtos e gestão de quebras. No ato de dispensa é uma mais 

valia por permitir consultar informações científicas relativas ao medicamento, tais como 

posologia, contraindicações, reações adversas e interações medicamentosas, 

auxiliando o farmacêutico com o acesso imediato a informação relevante para o uso 

seguro do mesmo. Confere também a possibilidade de consultar a sua disponibilidade 

nos fornecedores, assim, no momento do atendimento consegue-se perceber quando é 

que o medicamento irá chegar à farmácia. A possibilidade de criar uma ficha de utente 

e consultar o histórico de medicação e vendas da mesma, contribui ainda mais para um 

atendimento rápido, seguro, e personalizado do utente, bem como a melhor perceção 

da adesão à terapêutica. Através do Sifarma 2000®, conseguimos ter acesso à 

disponibilidade dos produtos nas outras farmácias do grupo FSB, o que facilita a 

satisfação das necessidades dos nossos utentes. 

 

2.3 Gestão de stocks 

 

Para a FSBRT e no seguimento do grupo FSB, é de extrema importância garantir a 

satisfação das necessidades do utente, regendo-se pela política “zero rutura de stocks”. 

Assim, torna-se ainda mais urgente a adoção de uma gestão de stocks que não ponha 

em causa a sustentabilidade económica da farmácia. 

O Sifarma® é uma ferramenta indispensável na gestão do stock de cada produto, 

permitindo a consulta, definição e reajuste de stocks mínimo e máximo e gerando 

automaticamente uma encomenda quando o stock mínimo é atingido.  

Na FSBRT os stocks são analisados considerando o perfil dos utentes da farmácia, o 

histórico de compras e vendas, a possível sazonalidade do produto, o decorrer de 

campanhas promocionais sobre o mesmo e outros fatores que possam influenciar a sua 

procura. Os produtos são então classificados como produtos com elevada rotatividade, 

em o tempo mínimo de vendas é 10 dias e o máximo 30 dias, produtos com baixa 
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rotatividade em que o mínimo stock é 0 e o máximo é 1 e produtos sem rotatividade em 

que o stock está a 0/0.  

No sentido de minimizar falhas em produtos que estão esgotados ou rateados, a FSBRT 

tem uma atitude preventiva e constrói stock sempre que possível. Este stock 

normalmente será referente à quantidade média de venda para 3 meses, tendo sempre 

em atenção fatores como o custo que representará para a farmácia, o espaço que irá 

ocupar e se é possível receber essas quantidades por parte dos fornecedores.  

De forma a garantir o melhor ajuste possível, encontra-se afixada, na zona de 

atendimento, uma tabela para registo, por parte dos colaboradores, de falhas ou erros 

de stock de determinado produto. Esta folha é posteriormente analisada pelo 

colaborador responsável, que avalia a situação e a necessidade de alterar o stock 

definido no SI.  

 

 Gestão de Encomendas 
 

3.1  Fornecedores 

 

Para a realização de encomendas a FSBRT tem 3 fornecedores principais consoante o 

tipo de produto farmacêutico. A rápida resposta que estes oferecem permite garantir 

stock de produtos na farmácia e satisfazer a necessidade dos utentes. A OCP Portugal® 

é o fornecedor principal de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), por sua 

vez, a Cooprofar® assegura tendencialmente, a distribuição de produtos de venda livre, 

de uso veterinário e de alguns produtos cosméticos. A Empifarma® também está incluída 

nos fornecedores preferenciais, estando definida como tal na ficha de determinados 

produtos. 

Para alguns produtos veterinários a FSBRT recorre à Ani+, para alguns suplementos e 

produtos naturais tem como fornecedor a Ervanária do Bonjardim. Paralelamente, tem 

parcerias com outras farmácias para a aquisição de medicamentos homeopáticos.  

3.2  Realização de Encomendas 

 
Na farmácia realizam-se 3 tipos de encomendas: diária, esgotados e instantânea.  

Quando o stock de determinado produto atinge um valor inferior ao definido como stock 

máximo, este passa a ser incluído numa lista que o SI cria e sugere como encomenda 

diária (ED). Entretanto, existe um colaborador responsável pela sua análise e 

aprovação, de acordo com as necessidades da farmácia no momento. Este tipo de 

encomendas é feito 3 vezes por dia, garantindo que há reposição constante dos 

produtos e evitando que haja rutura de stock na farmácia.  
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As encomendas dos esgotados referem-se a produtos não disponíveis ou rateados nos 

fornecedores. A fim de tentar construir o stock para 3 meses e, assim, cumprir a política 

de ‘’rutura zero’’, o colaborador responsável liga para os fornecedores e verifica a 

disponibilidade destes produtos.  

As encomendas instantâneas (EI) surgem maioritariamente durante o atendimento ao 

utente, no qual se verifica a falha de determinado produto. Também podem surgir por 

contacto telefónico. Nestas encomendas, recorre-se ao fornecedor preferencial definido 

para cada produto ou, em situações pontuais, o fornecedor que apresente melhores 

condições para a farmácia ou naquele em que o produto chega mais rápido. No 

momento da realização da EI a FSBRT faz uso de um impresso de uso interno, que irá 

permitir a separação do produto aquando a sua receção. Neste impresso consta a 

identificação do utente, designação do produto com a quantidade e indicação do código 

nacional do produto (CNP), data da encomenda, fornecedor, indicação sobre a 

realização ou não do pagamento, e se é necessário contactar o utente após a receção. 

Existem duas secções destacáveis neste impresso, uma para o utente, e este 

apresenta-a como comprovativo quando vem buscar o produto. Quando o produto 

chega à farmácia a outra parte do impresso é colocada junto ao posto de receção de 

encomendas, e a outra secção serve para identificar o produto para que seja arrumado 

no armário das reservas.  A falha do produto deve ser registada na folha própria, 

previamente mencionada. 

As encomendas instantâneas podem também ser realizadas por Via Verde. O “Projeto 

Via Verde do Medicamento” autorizado pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) torna possível a realização de encomendas até 

duas unidades quando há uma prescrição médica válida, por esta via excecional que dá 

acesso a certos medicamentos rateados.[6]  

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de acompanhar a realização de encomendas 

diárias e encomenda de esgotados. Em relação às EI ou por Via Verde, efetuei as 

mesmas com total autonomia e maior frequência, principalmente quando me encontrava 

no atendimento, tendo como objetivo satisfazer o pedido do utente. 

3.3  Receção de Encomendas 

 
A receção de encomendas é uma operação que exige o muita atenção e cuidado, pois 

trata-se de um passo fundamentas para o bom funcionamento da farmácia. 

Os produtos encomendados vêm em caixotes de plástico ou cartão, devidamente 

identificados pelo fornecedor e com identificação da farmácia e número de volumes que 

constam na encomenda. Os produtos de robot vêm em encomendas separadas que são 
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identificadas e levadas para o ascensor de cargas, onde depois são rececionadas no 

posto de trabalho localizado junto ao robot. Os produtos que necessitam de conservação 

no frio chegam em contentores térmicos, que estão identificados como tal. Estes 

produtos, devido à sua maior vulnerabilidade, são separados em primeiro lugar e 

armazenados no frigorifico, depois de se verificar na fatura, através do CNP, que 

correspondem ao encomendado e se anotar na mesma o número de unidades enviadas 

e o prazo de validade (PV).  

As encomendas são organizadas e associadas com a respetiva fatura, e depois levadas 

para os postos de receção no armazém. 

A receção da encomenda é feita no SI. A receção do produto é feita por leitura ótica do 

seu código de barras, tendo sempre em conta o bom estado físico e o PV do mesmo. 

Se o PV do produto em receção for inferior ao que consta no sistema este deve ser 

alterado. Após a leitura ótica de todos os produtos na encomenda, procede-se à 

conferência entre o que foi faturado e o rececionado.  

É também nesta fase que se verifica e define o PVP (preço de venda ao público). Para 

produtos de venda livre, este é calculado de acordo com as margens praticadas pela 

FSBRT. Existem produtos em que o preço consta na embalagem, quer sejam MSRM 

que contêm Preço Impresso na Cartonagem (PIC), quer sejam alguns produtos de 

venda livre em que o preço a ser praticado vem assinalado.  

Após a comparação entre o valor e número de produtos que são faturados e 

rececionados, finaliza-se a receção agrafando-se a fatura original ao comprovativo de 

entrada dos produtos em stock, adicionando um carimbo de controlo de qualidade 

preenchido pelo operador responsável pela receção. Neste carimbo consta a assinatura, 

data, valor de fatura e valor de entrada, bem como as unidades respetivas. Estes 

documentos são guardados no local apropriado, mediante o fornecedor, e no final do 

mês são verificadas pelos colaboradores designados para esta tarefa. 

As matérias-primas (MP) ou outros produtos destinados à manipulação pelo laboratório, 

são rececionados e posteriormente é efetuada a quebra no SI para que não conste do 

stock.  

Os produtos rececionados provenientes de uma EI são imediatamente separados e 

devidamente identificados e arrumados em “pagos” ou “não pagos”. Os produtos “não 

pagos” mantêm-se reservados para aquele utente por um período de três dias úteis, ao 

fim do qual o produto entra no stock da farmácia ou é devolvido ao fornecedor.  
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3.4  Armazenamento  

 

Após a receção de encomendas, os produtos são separados em 3 contentores 

localizados no posto de receção para posterior armazenamento: comprimidos/cápsulas 

de rápida rotação; outras formas farmacêuticas (ampolas, pomadas, xaropes, etc) e no 

mesmo contentor produtos expostos nos lineares e medicamentos designados de GBA. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados imediatamente 

após a receção, pelo operador que a efetuou, em gavetas próprias localizadas na área 

mais resguardada localizada no armazém. Existe um quarto contentor para o qual se 

separam os produtos que vão para o robot e que por algum lapso vieram na mesma 

encomenda dos restantes produtos. Este contentor está dentro do ascensor de cargas.  

Quando os produtos são encomendados em grandes quantidades, como é o caso das 

encomendas diretas, estes são arrumados no armazém, como excedentes e repostos 

na zona de atendimento consoante a necessidade.  

A arrumação é o passo seguinte e esta é realizada de acordo com os conceitos First In 

First Out (FIFO) e de First First Expired First Out (FEFO), assim, existe uma otimização 

da gestão do stock e uma minimização da ocorrência de devolução aos fornecedores.  

Todas as zonas de armazenamento devem ser dotadas de ventilação, proteção de luz 

solar direta e iluminação, temperatura e humidade controladas. Deste modo, a 

temperatura deve manter-se abaixo dos 25ºC e a humidade inferior a 60%. Como 

mencionado previamente, estes valores são registados diariamente e asseguram a 

monitorização destes dois parâmetros. Os produtos termolábeis são armazenados no 

frigorifico, cuja temperatura deve estar compreendida entre os 2-8ºC.[7] 

 

3.5  Gestão dos Prazos de Validade 

 

O PV de um produto farmacêutico constitui um fator determinante para a segurança 

e eficácia do mesmo, sendo este alvo de um controlo rigoroso por parte de farmácia. A 

fim de garantir que não são dispensados aos utentes produtos potencialmente 

prejudiciais ou cuja sua eficácia não se verifique. 

O controlo do PV de cada produto é feito desde a sua receção e depois, 

mensalmente é impressa pelo SI a lista de produtos cujo PV expira no período de três 

meses. Na lista consta o produto e a quantidade em stock. O colaborador responsável 

irá verificar o PV do stock físico e o PV indicado pelo Sifarma® de cada unidade e, caso 

esta termine dentro de 3 meses, esse produto é colocado numa prateleira específica, a 

fim de ser vendido primeiro, resultando num menor número de devoluções ao 

fornecedor. Porventura, se o PV do produto for de um mês, este é devolvido ao 

fornecedor. Caso não seja aceite, é dada a quebra do produto quando a validade 

termina.  
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Todo este processo, deste a arrumação dos contentores até à separação e arrumação 

dos produtos, foi feito numa fase inicial com o auxílio e supervisão de uma das 

responsáveis pelo armazém, sendo que nesta altura senti mais dificuldades em definir 

o PVP, e, por isso mesmo, após 1 mês de estágio, quando havia algum produto que era 

necessário ser feito o seu PVP consultava-a para que validasse a operação.  

Em relação ao resto do processo, senti que evoluí e conheci melhor os produtos, pois 

nos momentos em que não os rececionava consultava o prontuário terapêutico e 

explorava tanto o princípio ativo (PA) como a posologia dos mesmos, o que foi uma mais 

valia para a fase que viria a seguir, a do atendimento.  

Para facilitar esta transição e saber como aconselhar determinado problema de saúde, 

o Dr. Simão também me sugeria a pesquisa de determinada classe de medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e no dia seguinte discutíamos quais os mais 

apropriados para as mais diversas situações. Foram alvo de discussão por exemplo 

Antitússicos, Antigripais, Obstipantes, entre outros.    

 

3.6 Devolução de Produtos 

 
Os motivos que levam um produto a ser devolvido ao fornecedor podem derivar das 

seguintes situações:  

 

1. Produto não conforme – as condições do produto não cumprem os requisitos  

2. Produto com prazo de validade curto  

3. Produto enviado incorretamente  

4. Produto pedido para um utente que depois desiste da encomenda  

5. Recolha de produto por parte do INFARMED  

 

Quando se verifica erro do fornecedor, ou seja, nas situações 1, 2, ou 3, deve ser feita 

uma reclamação por chamada telefónica, registar em ficha própria da FSBRT, o número 

da reclamação indicado pelo fornecedor, acompanhado pela rubrica do responsável, e 

enviar por fax ao fornecedor.  

Para alguns fornecedores, recorrendo ao Sifarma®, é possível emitir uma nota de 

devolução em triplicado que deve conter informação sobre o fornecedor, o motivo da 

devolução, a identificação e a quantidade do produto a devolver, o número da fatura de 

origem, o preço faturado e o IVA aplicado. Num contentor para posterior recolha do 

fornecedor vão os produtos a serem devolvidos, juntamente com o original e o duplicado 

da nota de devolução. A cópia em triplicado é arquivada na farmácia. Caso a devolução 

seja aceite pelo fornecedor, é emitida uma nota de crédito à farmácia ou então, o produto 
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devolvido é substituído pelo mesmo produto ou outro diferente, dependendo do que foi 

acordado com o fornecedor. Procede-se então à regularização da devolução. Caso não 

seja aceite, o produto retorna à farmácia e é adicionado ao stock ou então, se não 

apresentar condições para ser vendido, procede-se à sua quebra 

 

Além de ter assistido a reclamações ao fornecedor, realizei algumas sob a supervisão 

de uma das responsáveis pelo armazém. Durante este período tive várias oportunidades 

para realizar de forma mais autónoma devoluções e regularização das mesmas, bem 

como quebra de produtos para uso interno.  

 Dispensa de Medicamentos  
 

Segundo as BPF 2009, a dispensa de medicamentos é um ato profissional, praticado 

por um farmacêutico, em que este cede medicamentos ou outras substâncias perante 

uma prescrição médica, por indicação farmacêutica, ou em regime de automedicação.  

O uso responsável do medicamento e outros produtos de saúde passa pela informação 

que o farmacêutico cede ao utente. [3] No momento da dispensa cabe ao farmacêutico 

esclarecer todas as dúvidas e prestar o aconselhamento mais completo possível, não 

só a nível verbal, como por escrito, desta forma, o uso do medicamento irá servir todos 

os seus propósitos com segurança e qualidade, obtendo-se uma maior eficácia.  

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

4.1.1. Classificação 

 

Segundo o Estatuto do Medicamento publicado no DL nº.176/2006 de 30 de agosto, são 

considerados MSRM os que preencham uma das condições seguintes: “a) 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; b) 

Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) Destinem-se a ser 

administrados por via parentérica.”[8] 
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4.1.2. Receção da Receita Médica 

 

A dispensa de um MSRM é da responsabilidade das farmácias e como o próprio nome 

indica necessita de uma receita médica. A receita médica tem que incluir 

obrigatoriamente a designação comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia. Por outro lado, a receita médica 

pode indicar o nome comercial, marca, ou indicação do titular da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM).[3,9]  

O farmacêutico deve informar o utente que pode optar por um medicamento com a 

mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e apresentação, mas com um 

preço mais baixo. No entanto, o médico que prescreve pode restringir o direito de opção 

do utente pelas exceções:[9] 

• Exceção a) art.6º: prescrição de um medicamento com margem terapêutica 

estreita, de acordo com a informação cedida pelo INFARMED; 

• Exceção b) art.6º: suspeita reportada ao INFARMED de intolerância ou 

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

outra denominação comercial; 

• Exceção c) art.6º: prescrição de um medicamento destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

 

Nas exceções a) e b), o utente não tem direito de escolha, mas na exceção c) o utente 

pode exercer direito de escolha se pretender um medicamento de preço inferior ao do 

medicamento prescrito.[9] Para além disto, as farmácias devem possuir no mínimo três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre 

os cinco mais baratos de cada grupo homogéneo, exceto se o utente optar por outro 

medicamento.[9] 

A prescrição de medicamentos é feita maioritariamente de forma eletrónica, assim, a 

utilização de receitas manuais só está prevista nas seguintes situações: falência do SI, 

prescrição ao domicílio, inadaptação do prescritor devidamente justificada, ou outras 

situações até um máximo de 40 receitas por mês. [10, 11] 

As prescrições médicas podem ser receitas manuais, receitas eletrónicas, sendo que 

as eletrónicas podem ser materializadas (receita em papel) ou desmaterializadas 

(receita sem papel).  Em relação a receitas em papel, podem prescrever até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde diferentes, em receitas distintas, não podendo o 

número de embalagem receitadas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou 

produto, nem o total de quatro embalagens.  Nas receitas sem papel podem ser 

prescritos, em linhas de prescrição diferentes, distintos medicamentos e produtos de 
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saúde, mas, cada linha de prescrição só pode ser referente a um produto ou 

medicamento, até um máximo de duas embalagens cada. Caso se trate de um 

medicamento na forma de embalagem unitária, pode prescrever-se numa receita até 

quatro embalagens. As receitas em papel e manuais, tal como cada linha da receita 

eletrónica é válida por 30 dias (1ª via). A receita em papel pode ter até três vias (1ª, 2ª 

e 3ª vias) até um prazo de seis meses. As receitas sem papel têm o prazo de 6 meses, 

no caso de existirem embalagens por receita. Por sua vez, na dispensa de 

psicotrópicos/estupefacientes é necessário guardar toda a documentação inerente, bem 

como fazer o registo informático do utente, da pessoa que levanta a medicação, 

identificação da prescrição, da farmácia, do medicamento e a data em que foi 

dispensado.[11] 

 

O tipo de receitas com as quais tive mais contacto foram as receitas eletrónicas 

materializadas. Em relação às receitas eletrónicas desmaterializadas, senti maior 

dificuldade na compreensão da mesma por parte de pessoas com idade mais avançada, 

principalmente quando se viram obrigados a utilizá-las, visto que era o único método 

para levantamento da sua medicação aquando do congestionamento dos seus centros 

de saúde.  

O uso de receitas eletrónicas, a meu ver, diminui drasticamente erros na identificação 

do medicamento, posologia e quantidades em relação às receitas manuais. Tem a 

desvantagem para o utente de facilmente perder a noção das quantidades, assim como 

das datas de validade. 

 

4.1.3. Validação da Receita Médica  

 

Cabe ao farmacêutico no momento do atendimento analisar atentamente a receita para 

garantir que não existem erros na prescrição. Elementos como a validade de todos os 

tipos de receitas devem ser tidos em conta, exceto nas receitas sem papel em que SI 

não deia a dispensa prosseguir.  

Como está descrito no artigo 9º da Portaria nº.224/2015 publicado em Diário da 

República nº.144/2015, as receitas só são válidas se incluírem: “a) Número da receita; 

b) Local de prescrição ou respetivo código; c) Identificação do médico prescritor, 

incluindo o número de cédula profissional e, se for o caso, a especialidade; d) Nome e 

número de utente; e) Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo 

internacional e sigla do país, quando aplicável; f) Se aplicável, referência ao regime 

especial de comparticipação de medicamentos, nos termos previstos nos n.os 8 e 9 do 
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artigo 6º.” No caso de receita em papel, para além do referido, a validade está 

dependente da existência da DCI da substância, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens, denominação comercial do 

medicamento, Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), 

ou outro código oficial identificador do produto, data da prescrição e assinatura do 

médico prescritor. No caso das receitas manuais, só são válidas se tiverem a vinheta 

identificativa do local e do médico prescritor, identificação da especialidade médica, e 

não é admitida mais do que uma via da receita manual. [12] 

 

O meu procedimento para garantir a validação da receita passava por perguntar ao 

utente se aquela medicação era para o próprio e, de seguida, tentar perceber se os 

medicamentos correspondiam à sua medicação habitual ou a medicação esporádica. 

Para além disso confirmava se o utente estava a par da dosagem, forma farmacêutica, 

posologia, prazo de validade, com o intuito de verificar se a prescrição correspondia 

àquela que o utente tinha informação que ia tomar.   

Pude presenciar alguns lapsos ou falhas de comunicação entre o médico prescritor e o 

utente, nomeadamente em situações em que a dosagem de determinado medicamento 

foi alterada sem qualquer tipo de conhecimento por parte do utente. Nessas situações 

aconselhei o utente a não aviar aquele medicamento sem antes questionar o médico 

sobre um eventual erro ou confirmar mudança de tratamento.  

Quando o utente trazia a medicação habitual, tinha por hábito perguntar sempre se 

a pessoa já sabia como tomar os medicamentos para perceber se existia alguma dúvida 

relativamente a este aspeto.  

 

4.1.4. Interpretação e avaliação farmacêutica 

 

Cabe ao farmacêutico fazer a avaliação farmacoterapêutica da prescrição, sendo assim 

possível a interpretação e avaliação farmacêutica de modo a que o atendimento seja 

bem-sucedido. Todo este processo passa pelo farmacêutico entender se o 

medicamento é necessário, se é adequado ao utente em termos de contraindicações, 

interações, se a posologia é adequada, bem como se o doente tem condições para 

administrar o medicamento, em termos legais e económicos.[3] 

Em algumas situações é mais difícil reunir todas estas informações, por isso, o facto de 

na FSBRT se privilegiar o uso como auxiliar no atendimento a ficha de cliente no SI é 

possível rastrear a medicação que determinado utente levanta, mas também consultar 
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outras informações importantes e necessárias para um atendimento. O farmacêutico 

começa por questionar se o utente tem ficha de cliente e depois analisa a receita. 

As receitas eletrónicas oferecem uma menor probabilidade de erro, visto que os têm 

códigos de guia de tratamento da prescrição, código de acesso e dispensa e códigos 

dos produtos. Além disso, tornam o atendimento mais seguro e cómodo. 

Nas receitas manuais é nos exigida uma maior atenção na interpretação na dispensa 

mesma, e no final é necessário imprimir o documento da faturação no verso da receita 

assinado pelo doente, carimbado e assinado pelo farmacêutico. No final emite-se a 

fatura. As receitas são organizadas por três regimes diferentes: regime geral, especial 

e o restante. Com uma receita eletrónica, o utente pode, no caso de ter várias 

embalagens do mesmo medicamento prescritas, escolher se quer levar tudo de uma 

vez ou não. Existe também a opção de uma venda suspensa, a que se recorre quando 

o utente regular da farmácia necessita de medicação, normalmente crónica, mas não 

tem receita no momento. Assim, o doente não tem de parar a medicação, faz-se a 

dispensa, emite-se uma fatura em duplicado e quando o utente trouxer a receita no 

prazo de 30 dias, regulariza-se a situação na ficha de cliente. A FSBRT prevê a 

realização de vendas suspensas noutras situações, e estas passam pela análise 

cuidada e orientada pelo farmacêutico responsável pela farmácia naquele momento. 

 

Ao longo do tempo, percebi que todas estas medidas servem para que o utente saia da 

farmácia com uma maior segurança em relação ao medicamento que vai tomar, bem 

como para aumentar a sua adesão à terapêutica. 

Também me apercebi que a proximidade que o farmacêutico tem com o utente permite 

distinguir quando este tem orientações fundamentadas e quando está esclarecido em 

relação ao medicamento que vai tomar. Tal pode até permitir, por exemplo, a dispensa 

de um antibiótico em venda suspensa. Uma das vendas suspensas que realizei, após a 

validação do DT, foi respetivamente a venda de um antibiótico a um pai que nos chega 

à farmácia com todas as orientações do Médico Pediatra em relação ao medicamento, 

e que só não consegue a receita, porque naquele momento o médico não estava 

disponível no seu consultório, nem tinha forma de prescrever através de uma receita 

eletrónica desmaterializada.  

 

4.1.5. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

 

Por serem medicamentos que podem conduzir ao uso inadequado e exagerado, os 

psicotrópicos e estupefacientes são sujeitos a diversas regulamentações. Este tipo de 
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medicação atua no Sistema Nervoso Central (SNC) e todo o seu circuito é bastante 

controlado. São usados para tratar doenças mentais, diminuir incapacidades e prevenir 

recaídas. Esta classe tipo de medicamentos inclui os antipsicóticos, antidepressivos, 

estabilizadores de humor e antiepiléticos. [13] 

Os efeitos secundários destas substâncias podem ser bastante sérios e derivadas vezes 

podem ser prescritos incorretamente. Para evitar este tipo de situações, a circulação 

deles é bastante controlada.[14] É então obrigatório um controlo legal deste tipo de 

substâncias que passa não só pela sua dispensa, como também pela forma como são 

adquiridas. [3] 

O DL n.º15/93, de 22 de janeiro, postula regras para o controlo do uso destas 

substâncias, para combater o tráfico e para penalizar aqueles que o fizerem. [15]  

A prescrição de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes não pode estar 

presente numa receita em papel ou manual, se nela estiverem prescritos outros 

medicamentos ou produtos de saúde. [12] Durante a dispensa, é necessário colocar os 

dados pessoais do utente, o médico que prescreveu, os dados de quem levantou o 

medicamento se não for o utente a fazê-lo, bem como o número da receita. No final da 

dispensa, os dados dos medicamentos dispensados são impressos, emite-se um 

documento de psicotrópico que é guardado ou anexado à cópia da receita se estivermos 

a falar de receitas manuais. Na organização das receitas, o original é enviado para a 

entidade que confere a comparticipação, e o duplicado é guardado na farmácia durante 

três anos. [9] Todos os meses, para efeitos de fiscalização, é enviado ao INFARMED 

uma listagem dos registos de saídas e as receitas manuais. 

 

Durante o meu estágio, surgiram várias situações de dispensa e de verificação de 

psicotrópicos e estupefacientes. Refiro a verificação, visto que na FSBRT inclui-se a 

todo este procedimento a validação de todos os dados por um segundo colaborador. No 

momento de terminar o atendimento, é este segundo colaborador que passa pelo leitor 

de código de barras os medicamentos desta classe, confirmando através do CNP que 

se trata do medicamento prescrito e que a quantidade dispensada é a quantidade 

correta. Os talões emitidos são anexados a uma fotocópia da identificação do utente 

que está a comprar a medicação, rubricada por quem a dispensou e verificou.  

Considero esta dupla verificação uma mais valia, dado que assegura que a dispensa é 

feita dentro dos quadros legais por ela exigida. 

 

 

4.1.6. Regimes de comparticipação de medicamentos 
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O PVP máximo dos MSRM é fixado pela Direção Geral das Atividades Económicas 

(DGAE) e quem faz a regulação da percentagem de comparticipação é o INFARMED. 

[16,17] 

A comparticipação só é possível com a receita médica, em que o utente paga uma parte 

do PVP. A entidade que comparticipa é o Serviço Nacional de Saúde (SNS), organismo 

pertencente ao Estado Português. 

O preço de referência é o “o valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo 

com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável”, sendo que o grupo 

homogéneo (GH) corresponde ao “conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico existente no mercado”. O preço de referência para cada GH tem em conta o 

Medicamento Genérico (MG) com o PVP mais alto do mercado. O farmacêutico deve 

informar sobre os MG, sempre que o utente escolher um medicamento.[16] A revisão 

dos preços é feita no máximo de três em três anos pelo INFARMED.[18]  

A comparticipação depende do regime de comparticipação e calculado pelo preço de 

referência do medicamento, sendo que a do Estado no Regime Geral é feita segundos 

os seguintes escalões:  

− Escalão A - 95% do PVP;  

− Escalão B – 69% do PVP;  

− Escalão C – 37% do PVP;  

− Escalão D – 15% do PVP.  

Pertencem ao escalão A substâncias essenciais para a sobrevivência, e que dizem 

respeito a patologias crónicas, que colocam o utente numa situação frágil, por isso são 

alvo de uma comparticipação quase total. 

O Regime Especial abrange determinadas doenças ou grupos especiais de utentes, 

fixado em respetivo despacho de comparticipação declarado pelo médico.[18] Inclui-se 

neste regime os pensionistas cujo rendimento anual não ultrapasse 14 vezes o salário 

mínimo nacional, adiciona-se mais 5% a comparticipação no escalão A e 15% nos 

restantes escalões. Essas doenças são por exemplo, a psoríase, dor crónica, dor 

oncológica ou doença de Alzheimer. 

Existem subsistemas de saúde públicos e privados. A Assistência na Doenças aos 

Servidores do Estado (ADSE) é o principal subsistema de saúde público, ao nível do 

privado, alguns mais comuns são o SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários) e o SÃVIDA/EDP, para bancários e trabalhadores da EDP, 

respetivamente [19]. Nestas situações, é possível acionar o plano de comparticipação 
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no SI que está identificado por um número, sendo que o 01 corresponde ao SNS, o 48 

ao Regime Especial, o J1 ao SAMS. Se se tratar de uma receita manual, esta é 

fotocopiada juntamente com o cartão de beneficiário, impressa e assinada pelo utente 

para ser enviada à entidade que faz a complementaridade. No caso de uma receita 

desmaterializada, no final da venda, sai um talão que é assinado pelo utente e enviado 

juntamente com a fotocópia do cartão. 

Quando se trata de medicamentos manipulados estes têm 30% de comparticipação 

sobre o preço. [20] 

 

4.1.7. Faturação 

As receitas materializadas no final do atendimento necessitam de ser impressas com os 

medicamentos que são comparticipados e assinadas pelo utente. Nesta altura é 

atribuída à receita um número associado a um lote, cada lote é composto por 30 

receitas. No caso dos sistemas de complementaridade, no final do atendimento o utente 

assina o talão de comparticipação pela entidade, que é anexado a uma fotocópia do 

cartão dessa mesma entidade. Cada colaborador é responsável por verificar as suas 

receitas no final do dia, assinar, datar e carimbar. Mais tarde, todas as receitas são 

conferidas por outro colaborador para diminuir o número de erros. De seguida, as 

receitas são organizadas por lotes e arrumadas no respetivo local.  

O SI no final do mês cria o “Verbete de Identificação do Lote” dos lotes completos até 

então. No último dia do mês emite-se uma fatura mensal de medicamentos e a “Relação 

de Resumos de Lote”. As receitas comparticipadas pelo SNS 

são enviadas para a Administração Regional de Saúde (ARS), e as receitas dos outros 

regimes de comparticipação são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias 

(ANF), para serem tratada pela entidade competente, e a farmácia recebe o valor de 

comparticipação.  

Ao longo da 3ª semana de janeiro dediquei-me também à conferência de receituário 

com a colaboradora responsável pela tarefa. Durante esse período consegui 

familiarizar-me com as entidades e detetar erros que resultariam na devolução de 

receitas. Este tipo de contacto permitiu-me perceber o que devo ter em atenção aquando 

do momento de dispensa de uma receita materializada.  

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 
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O papel que o farmacêutico adquire na dispensa de um MNSRM é fulcral, o 

aconselhamento adequado e o uso responsável do medicamento irá repercutir-se na 

resolução de problemas de saúde mais ligeiros e poucos graves. Apesar do fácil acesso 

aos mesmos, não deixam de ter de obedecer a critérios de qualidade, segurança e 

eficácia. Cabe também ao farmacêutico compreender quando é necessário 

reencaminhar o utente para o médico. 

Os MNSRM tratam afeções de saúde “menores” de uma forma menos dispendiosa e 

mais rápida representando uma mais valia para o utente porque poderá evitar uma 

consulta médica que abarcaria mais encargos. Basicamente, o fácil acesso do utente 

ao medicamento sem ter de ir ao médico, que vai demorar seguramente mais tempo. 

Os benefícios que estes apresentam para a sociedade passam pelo facto de libertar 

recursos do SNS, o que irá servir para dar prioridade a doenças mais graves que 

necessitem de maior cuidado por parte dos profissionais de saúde. Incluídos nos 

MNSRM estão os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de venda Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF), que apesar de poderem ser vendidos sem receita, só se podem 

dispensar em certas situações aconselhadas pelo farmacêutico. Podem ser 

aconselhados MNRSM em situações particulares (Anexo I). [21,22] 

Durante o período em que estive no atendimento contactei diariamente com a dispensa 

de MNSRM. Neste tipo de procedimento, é importante saber fazer as questões corretas 

ao utente e aconselhar de forma a perceber o que é mais seguro e benéfico para o 

utente. Um exemplo de medicamento que dispensei foi o Toceliv® após o utente 

saudável se ter queixado de tosse persistente e seca.  

 

4.3 Medicamentos Manipulados  

O medicamento manipulado é definido como “qualquer forma magistral ou preparado 

oficial preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. [3] A 

regulação para a preparação e venda destes medicamentos é restrita, por isso, a 

FSBRT só dispensa medicamentos manipulados. A preparação é por sua assegurada 

pelo Laboratório de Manipulados FSB, sendo por isso o pedido reencaminhado para ele. 

No Laboratório de Manipulados, a receita é recebida e é verificado se é possível ser 

preparado e se o produto em questão já foi feito anteriormente.  

As preparações extemporâneas são encontradas na forma de pó para suspensão oral, 

que são preparadas no momento da venda e reconstituídas com água purificada. 
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No início do meu estágio, agendou-se para a terceira semana de março a ida ao 

Laboratório de Manipulados da FSB. Mas, visto que nessa altura todo o grupo FSB 

estava em plano de contingência, tal não foi possível. Apesar disso, executei numerosas 

vezes preparações extemporâneas. 

 Dispensa de outros produtos  

5.1 Dispositivos médicos  

A FSBRT está munida com vários dispositivos médicos. Define-se como dispositivo 

médico “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado (…) para fins de: i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação 

de uma doença; ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de 

uma lesão ou de uma deficiência; iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico; iv) Controlo da concepção’’ [23]  

Os produtos que são dispensados com mais frequência na FSBRT são termómetros, 

tensiómetros, compressas, seringas, meias de compressão, pulsos, joelheiras e pés 

elásticos, testes de gravidez entre outros. 

5.2 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

A procura de produtos de dermocosmética na FSBRT não é expressiva, porém esta 

oferece um amplo e variado conjunto de marcas, como La Roche-Posay®, Uriage®, 

Bioderma®, Avène®, Vichy® e Filorga®. A nível de higiene oral, aposta em marcas como 

Elgydium® e Bexident® e, referente a produtos capilares, com Ducray® e Klorane®. 

Foi-me solicitado por inúmeras vezes o aconselhamento deste tipo de produtos, e, 

grande parte deles, referentes a cuidados para pele atópica ou acneica, capilares e de 

higiene oral. O meu conhecimento das gamas foi evoluindo ao longo do tempo de 

estágio e, o facto de haver ações promocionais na FSRBT, exigiu o conhecimento de 

determinada marca a fim de aconselhar o utente a preços mais rentáveis. 

 

5.3 Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares correspondem a géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ ou suplementar o regime alimentar normal, constituindo fontes 

concentradas de determinadas vitaminas, minerais ou outras substâncias com efeito 

nutricional ou fisiológico, tomados em unidades medidas de quantidade reduzida. [24] 

Por ser reconhecida confiança e seriedade nos profissionais de saúde, a farmácia 

continua a ser um local de procura de vários suplementos alimentares. Na FSBRT é 
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recorrente o pedido de aconselhamento de suplementos para a concentração, memória 

e cansaço. 

 

5.4 Produtos de Puericultura  

A FSRBT é bastante procurada para a compra de fraldas e de leites, tem também 

produtos como biberões, chupetas, produtos de higiene e toalhitas.  

 

5.5 Produtos de Veterinária  

A farmácia constitui um dos locais para a dispensa de MUV e tem à disposição dos seus 

utentes alguns produtos de veterinária, como medicação para diferentes patologias, 

champôs, os desparasitantes, externos e internos.  

 

 Serviços prestados pela FSBRT 

Está prevista a prestação de serviços farmacêuticos no âmbito da promoção da saúde 

e bem-estar dos utentes, desta maneira e em concordância com o descrito pela Portaria 

n.º 1429/2007, de 2 de novembro, a FSRBT disponibiliza um conjunto de serviços com 

esse objetivo.[25] 

 

6.1 Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Na FSBRT é possível realizar a medição de alguns parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, procedimentos feitos no gabinete de enfermagem, como forma de garantir 

maior privacidade ao utente. A pesagem e a medição da pressão arterial são feitas de 

forma gratuita. Realiza-se também a medição da glicémia e medição do colesterol total, 

com um custo associado.  

No final é fornecido um cartão com o registo dos valores obtidos nas medições, 

permitindo tanto ao utente como ao médico e ao farmacêutico um controlo do seu 

historial. Isto possibilita ao farmacêutico ter um papel ativo na comunidade no que diz 

respeito à promoção da adesão à terapêutica, prevenção de doenças, controlo de 

alterações fisiológicas e o rastreio de modificações que comprometam a saúde. 

 

6.2 Serviço de enfermagem 

A FSBRT dispões de duas enfermeiras, a Enfermeira Daniela Sousa e a Enfermeira 

Catarina Abreu que se encontram no gabinete de enfermagem de segunda a sábado 

das 16h às 20h. 
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São vários os utentes que fazem uso deste serviço direcionado para a administração de 

injetáveis, tratamento de feridas ou solicitar a ida de uma das enfermeiras ao seu 

domicílio. 

 

6.3 Consultas de nutrição  

Todas as terças feiras e sábados de manhã decorrem consultas de nutrição clínica. 

 

6.4 VALORMED – Recolha de medicamentos  

A VALORMED trata-se de uma sociedade criada pela em colaboração com a indústria 

farmacêutica sem fins lucrativos que é responsável pela gestão de resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso.  Esta faz a recolha de medicamentos 

já não utilizados ou fora de validade para a sua posterior inceneração, evitando que 

estes acabem no lixo comum onde terão consequências graves para o ambiente.[26] 

Na FSBRT é recorrente a entrega de medicação fora de prazo, ainda assim cabe ao 

farmacêutico a função de sensibilizar a população e incentivar a sua participação na 

recolha e separação dos medicamentos para posterior inceneração segura e ecológica. 

 

6.5 Entregas ao Domicílio  

A FSBRT tem um serviço de entregas ao domicílio, contando com a colaboração de 

estafetas nesta tarefa. Este serviço pode ser requisitado via telefone, email, plataforma 

online, onde será dado todo o aconselhamento necessário para a correta utilização dos 

medicamentos e produtos pretendidos. Também é possível solicitarem ou o 

farmacêutico oferecer este serviço no balcão do atendimento quando o produto que o 

utente pretende não se encontra na farmácia. Este tipo de serviço tem um custo 

associado quando a entrega é feita após as 17h, aos feriados e fins de semana, nas 

restantes situações este é gratuito.  

 

Estratégias desenvolvidas pela FSBRT durante o Plano de 

Contingência 

 Enquadramento 

A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde (OMS) 

um cluster de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na China. A 9 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo 

vírus da família dos coronavírus (2019-nCoV) como agente causador da doença. A 30 
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de janeiro de 2020, a doença por novo coronavírus como uma Emergência de Saúde 

Pública de Âmbito Internacional.  

A ocorrência de múltiplos casos da mesma doença numa determinada região e por um 

período de tempo limitado é classificada por EPIDEMIA. Por sua vez, quando uma 

epidemia envolve vários países ou continentes e afeta um grande número de pessoas, 

poderá ser considerada uma PANDEMIA.  A 11 de março de 2020, face à epidemiologia 

observada para a infeção COVID-19, a OMS declarou pandemia por esta doença.  

A evolução de uma pandemia pode originar diferentes níveis de alerta e resposta. A 

abordagem da doença COVID-19 em Portugal foi divida em três fases de resposta: 

Contenção, Contenção alargada e Mitigação. [27] 

 

Tabela 2 Níveis das fases de preparação, resposta e recuperação 

 

Fase de 

preparação 

  Não existe epidemia ou epidemia 

concentrada fora de Portugal 

 

 

 

 

Fases de resposta 

1 - Contenção 1.1 Epicentro identificado fora de Portugal com 

transmissão internacional 

1.2 Casos importados na Europa 

2 - Contenção 

alargada 

2.1 Cadeias secundárias de transmissão na 

Europa 

2.2 Casos importados em Portugal, sem 

cadeias secundárias 

3 - Mitigação 3.1 Transmissão local em ambiente fechado 

3.2 Transmissão comunitária 

Fase de 

recuperação 

  Atividade da doença decresce em Portugal 

e no Mundo 

 Implementação de um plano de contingência 
 

A implementação de um plano de contingência é da responsabilidade da farmácia, que 

deve analisar as consequências dos vários cenários possíveis em contexto de 

pandemia. Por isso, é essencial:  

• Envolver toda a equipa no desenho e implementação do Plano;  

• Identificar as atividades essenciais e prioritárias (pontos críticos); 

• Definir os recursos humanos mínimos;  

• Adequar a oferta à procura;  
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• Assegurar uma reserva estratégica de bens ou produtos;  

• Elaborar uma estratégia de comunicação – com a equipa, com os utentes e com 

outras entidades com as quais a farmácia se relacione;  

• Avaliar e manter o Plano de Contingência atualizado;  

• Estar atento às comunicações das entidades oficiais para garantir a atualização 

de toda a equipa sobre o tema. [28] 

 Fase de mitigação 

Na fase da Mitigação, em que a transmissão já se encontra ativa na comunidade, a 

FSBRT procurou salvaguardar a saúde pública e a continuidade do serviço farmacêutico 

à população recorrendo à implantação de um conjunto de Boas Práticas e Estratégias, 

no qual todo o funcionamento da farmácia foi adaptado. [28] 

Zona de atendimento 

• A limitação do número de utentes no espaço de atendimento foi das primeiras 

medidas a ser impostas. Esta foi mediada pelo segurança que passou a estar na FSBRT 

durante todo o seu funcionamento. 

• Marcação no chão da zona que o utente não deve ultrapassar;  

• Os utentes no interior da farmácia mantinham a distância mínima entre si de 1 a 

2 metros, através da marcação no chão das zonas onde aguardavam pela sua vez;  

• Na entrada da farmácia e sob a solicitação do segurança foi colocado um 

desinfetante junto à máquina das senhas; 

• Houve ainda à entrada da farmácia a colocação de avisos com as principais 

recomendações que os utentes devem adotar antes de entrar, como:  

− Assegurar que mantêm uma distância de 1 a 2 metros entre as pessoas 

(entre os utentes e entre estes e os colaboradores da farmácia);  

− Não ultrapassar as marcações no chão;  

− Se espirrar ou tossir, tapar o nariz e a boca com um lenço (que deve 

descartar num contentor adequado e não o reutilizar) ou com o antebraço;  

− Evitar cumprimentos e contactos diretos durante o tempo de permanência 

na farmácia;  

− Preparar previamente as receitas que necessita de levantar: caso seja uma 

receita eletrónica no telemóvel, pode preparar a mensagem para que seja 

mais rápido dizer os códigos ao colaborador. Caso se trate de receitas em 

papel, estas devem ser devidamente organizadas, para que mais facilmente 

sejam dispensadas;  
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− Reforçar que os utentes devem aguardar, com tranquilidade, a sua vez. Os 

profissionais estão a fazer tudo para o atender o mais brevemente possível.  

Balcão de atendimento 

• Cada colaborador esteve no seu posto de trabalho e não houve trocas;  

• O balcão apenas continha os objetos estritamente necessários ao 

processamento do atendimento;  

• A limpeza do balcão foi assegurada, entre cada atendimento e sempre que a 

situação o exija. A FSBRT disponibilizou apenas para o uso dos colaboradores uma 

solução desinfetante para o efeito. 

• Disponibilizou para os colaboradores uma solução antissética de base alcoólica 

(no balcão) para desinfeção das mãos entre cada atendimento;  

• Aconselhou-se a todos os colaboradores que evitassem cumprimentos e 

contactos diretos com os utentes ou tocar no telemóvel do utente, pedindo para que 

digam os códigos da receita eletrónica.  

• Em caso de dispensa de receitas em papel e, caso se considere necessário, 

deve desinfetar-se as mãos, posteriormente, e também as superfícies;  

• Para evitar o manuseamento de moedas e notas, sugeriu-se o pagamento por 

multibanco, esta comunicação foi feita pelo colaborador e através de um aviso por 

escrito em cada posto de atendimento. A limpeza do terminal foi assegurada diariamente 

de acordo com as necessidades da farmácia.  

• Em todos os balcões de atendimento a farmácia passou a ter um acrílico vertical 

permitindo a existência de uma barreira física entre os colaboradores e os utentes; 

• Para criar um espaço mais amplo dentro da farmácia uma das gondolas foi 

guardada no gabinete de enfermagem com os produtos.  

• Para aumentar o afastamento entre os utentes, a FSBRT suprimiu um dos 

balcões de atendimento e dispôs dois deles montando 2 mesas altas com acrílicos 

semelhantes aos já existentes nos restantes balcões, junto aos lineares de cosmética.  

• A farmácia adotou um novo horário de forma a conseguir desinfetar a mesma, 

assim abria às 8h e, durante as 14h e as 15h, efetuava-se a sua desinfeção, reabrindo 

a essa hora e encerrando às 21h. 

 

Zona backoffice 

• Colocação de soluções antisséticas de base alcoólica em zonas de passagem 

para o melhor acesso dos colaboradores, bem como nas instalações sanitárias, em 

conjunto com posters da Direção Geral da Saúde (DGS) com instruções para uma 

lavagem correta das mãos; (Anexo II e Anexo III) 
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• Desinfeção diária e consoante a necessidade das pegas das gavetas dos 

armários onde estão armazenados medicamentos, produtos de saúde e bem-estar e 

dispositivos médicos;  

• Higienização das mãos após contacto com as banheiras dos armazenistas. 

• A colocação dos produtos no contentor da VALORMED implica que em seguida 

se procedesse à desinfeção das mãos. 

 

Equipa da farmácia 

• Divisão da equipa em turnos, um dos turnos tem o horário das 8h às 14h e o 

outro das 15h às 21h, neste intervalo ocorria a desinfeção de todo o espaço e fez com 

que os elementos de cada turno não se cruzassem; 

• Reforço de medidas de higiene, com lavagem frequente das mão e mudança da 

bata.  

• O uso de acessórios como pulseiras, relógios e anéis foi evitado; 

• Antes e depois da colocação da máscara foi indicada a higienização das mãos. 

Numa primeira fase esta era colocada e tirada na farmácia, mas uma semana depois, 

passamos a colocá-la e retirá-la em casa, com todos os cuidados associados a esta 

operação.  

• Divulgação de medidas a adotar quando se estivermos na presença de um caso 

suspeito através de posters da DGS afixados na zona do armazém. (Anexo IV) 

 

Prestação de serviços farmacêuticos e atividades na 

farmácia 

• Suspensão da realização de medição de parâmetros bioquímicos (medição de 

pressão arterial, colesterol, glicemia), administração de vacinas e injetáveis, por 

exigirem um contacto direto com o utente; 

 

Entregas ao domicílio 

• Incentivo a adesão dos utentes das entregas ao domicílio, para evitar que se 

desloquem à farmácia; 

• Como a FSBRT se insere num grupo de 5 farmácias, todo o processo de 

entregas ao domicílio foi feito em cooperação com o resto do grupo. Assim, quando 

alguém solicitava este serviço via correio eletrónico, o pedido chegava numa fase inicial 

ao call-center das entregas ao domicílio da plataforma FARMACIA.PT, sediado na FSB 

e só depois é que o pedido é reencaminhado para o colaborador de cada turno 
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responsável pela exploração do pedido do utente e separação da encomenda. A maior 

afluência de pedidos desta via justificou que houvesse mais estafetas, para assegurar 

que não haja falta medicação para o utente. 

 

Comunicação com os utentes 

Enquanto profissionais de saúde todos os colaboradores, sempre que possível, 

reforçaram, junto do utente, a importância de: 

• Evitar deslocações sucessivas à farmácia, apenas para o estritamente 

necessário.  

• Fazer uma lista dos medicamentos e produtos de saúde necessários para 

diminuir as visitas; 

• Se estiver inserido num grupo de risco, solicitar a um familiar ou amigo que se 

dirija à farmácia, quando necessário. 

• Na farmácia afixaram-se posters sobre o COVID-19, nomeadamente as medidas 

de proteção e higiene. (Anexo V) 

Parte II – Projetos desenvolvidos 

Tema I: Medicamentos Genéricos 

Enquadramento 

É grande a adesão aos MG na FSBRT, mas ainda assim, continuam a existir muitas 

dúvidas e crenças na população que tendem a pôr em causa a qualidade e eficácia dos 

mesmos. No seguimento de comentários como, “Mas faz o mesmo?” ou “Não tomo MG, 

esses não me fazem efeito” várias vezes durante o atendimento, por isso suscitou-me 

interesse em desmistificar alguns aspetos em relação aos MG aos utentes da FSBRT.  

Por conseguinte, comecei a elaboração de um panfleto (Anexo VI) cuja entrega na 

farmácia estava prevista a partir do dia 2 de março de 2020, mas, em concordância com 

as medidas de higienização, e dado que a afluência de utentes foi consideravelmente 

maior nessa semana, ficou decidido, em conjunto com o Dr. Simão, que a sua entrega 

não deveria suceder-se, pois esta ação somente iria contribuir para um maior risco de 

propagação do vírus, além de que não seria pertinente, nem valorizado por parte dos 

utentes aquela informação naquele momento. 

 

Medicamentos de Referência e Medicamentos Genéricos 

De acordo a Deliberação n.º 728/2002, de 25 de março, é considerado um medicamento 

de referência aquele “cuja substância ativa foi autorizada e comercializada pela primeira 
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vez no mercado com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios 

químicos, biológicos farmacêuticos, farmacológicos, toxicológicos e clínicos”. Este 

encontra-se autorizado/comercializado há mais tempo no mercado nacional e reúne os 

seguintes requisitos cumulativos: autorização com base num dossiê completo; 

autorização de introdução no mercado válida; preço aprovado”. Por sua vez, os MG 

residem no conceito de medicamento essencialmente similar. Tanto os MG como os 

medicamentos de referência, apresentam a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em termos de substância ativa, a forma farmacêutica é a mesma, a não ser 

que sejam diferentes formas farmacêuticas orais de libertação imediata e devem, neste 

caso, apresentar bioequivalência com o medicamento de referência, tendo em conta 

estudos específicos de biodisponibilidade. [29] 

 

Introdução de Medicamentos Genéricos em Portugal  

O medicamento de referência representa um elevado investimento visto que são 

inovadores em determinada área e acrescentam valor a medicamentos que já existam 

no mercado. Este tipo de medicamento está sob uma patente durante 20 anos, porém, 

quando a eles estão associados certificados de proteção, podem ser acrescentados 5 

anos à patente. Os MG só podem ser colocados no mercado dez anos depois da 

autorização do medicamento de referência ou onze anos depois do medicamento de 

referência, se nos primeiros oito anos, o titular de AIM tenha uma autorização para 

novas indicações terapêuticas com benefício clínico relativamente à terapêutica atual. 

Para que haja um melhor acesso ao medicamento, adesão à terapêutica e 

sustentabilidade do SNS, são necessários medicamento eficazes, mas mais 

económicos, diminuindo-se assim as despesas com medicamentos. A introdução do 

genérico da Rosuvastatina no mercado comparticipado do SNS é um exemplo em 

relação à redução destas despesas. Este MG representou, em apenas 3 meses uma 

redução da despesa de 1,3 milhões de euros para o SNS e de 1,4 milhões de euros 

para o utente no primeiro trimestre de 2018. [29, 30] 

A partir do momento que os MG apresentem bioequivalência através de estudos de 

biodisponibilidade, passam a não necessitar de ensaios pré-clínicos e clínicos.  

Suprimindo a necessidade de efetuar estes estudos, suprime-se também os gastos da 

indústria, o que contribui para o menor preço dos MG. Também o processo de registo 

mais simplificado, logo a obtenção de AIM dos MG é mais rápida. Para entrar no 

mercado, têm de ser fornecidos dados farmacêuticos, químicos e dos estudos de 

bioequivalência que mostrem que o MG é similar ao de referência. [31] 
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Nos últimos anos houve um grande crescimento dos MG (Anexo VII). Os profissionais 

de saúde e as farmácias tiveram um contributo incontornável para os resultados. Através 

da divulgação destes, criação do sistema de preços de referência, prescrição pela DCI 

obrigatória, campanhas e simplificação no processo de obtenção de AIM. Existem 

algumas barreiras à introdução de MG no mercado, como a competição entre patentes 

de medicamentos de referência e de MG, pois as empresas de medicamentos de 

referência tentam aumentar o tempo de propriedade intelectual, através de modificações 

em determinadas características patenteadas do medicamento, ou então levantar 

providências cautelares sobre a violação de uma patente. Isto atrasa a introdução dos 

MG no mercado. Existem também medidas para haver uma harmonização entre 

Resumo de Características do Medicamento (RCM) de medicamentos de referência e 

MG. A substância ativa é a mesma por isso, estes garantem que os MG apresentam 

eficácia semelhante ao medicamento de referência, a única diferença reside nos 

excipientes, e estes podem ser os causadores do efeito secundário ou contraindicação. 

[30, 31, 32] 

 

Conclusão 

Com a realização de parte deste projeto conheci melhor este ramo do mercado. O facto 

de não ter sido implementado contribuiu para que eu percebesse que existem contextos 

mais e menos adequados para a abordagem de determinados assuntos com o utente e 

ter esta sensibilidade é essencial, não só como profissional de saúde, mas como agente 

de saúde pública. 

 

Tema II - Saúde Mental no Idoso 

Enquadramento  

A FC é um local de grande contacto com a população idosa, tendo isto em conta, e o 

facto da FSBRT se situar a poucos metros do Centro Social da Paróquia de Rio Tinto 

fez com que me interessasse na promoção da saúde mental deste grupo.  

Além disso, Portugal tem vindo a registar nas últimas décadas um aumento da 

longevidade e da população idosa, sendo o envelhecimento populacional uma das 

vitórias da Saúde Pública. O envelhecimento individual pode ser definido como um 

processo progressivo de mudança biopsicossocial da pessoa durante todo o ciclo de 

vida, e está condicionado por fatores biológicos, sociais, económicos, culturais, 

ambientais e históricos. Interessa não só que a população viva mais anos, mas que os 

viva com qualidade, devendo por isso mesmo existir uma promoção de um 
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envelhecimento ativo e saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o 

envelhecimento ativo define-se como o processo de otimização das oportunidades para 

a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que 

envelhecem. Para que tal aconteça devem ser tidas em consideração não só a 

promoção da saúde física, bem como a promoção das relações sociais e da saúde 

mental.[33] 

Dentro das patologias que mais afetam a população geriátrica estão a demência e a 

depressão, e afetam não só funcionalmente o idoso como podem prolongar o tempo de 

recobro deste relativamente a outras patologias médicas.[34] 

 

Enquadramento prático e intervenção 

 

Tendo todo este conhecimento como base, e após discussão com o meu orientador, Dr. 

Simão Fonseca, no dia 5 de março, reuni com a Diretora do Centro Social da Paróquia 

de Rio Tinto, no sentido de lhe propor o projeto “Mente sã, corpo são”, cujo principal 

objetivo seria a educação de estratégias na população idosa que frequenta o lar de dia 

do respetivo centro social, como forma de prevenção e tratamento de patologias mentais 

neste grupo. O projeto foi aprovado. Para tal, estava planeada uma palestra, com uma 

apresentação sob a forma de diapositivos, e a elaboração e distribuição de folhetos 

informativos como instrumentos promotores de saúde mental. No entanto, face às 

medidas de contingência aplicadas no decorrer da Pandemia Covid-19, o projeto foi 

cancelado, via e-mail, no dia 10 de março. 

 

Tema III - Máscaras Cirúrgicas e Aparelhos de Proteção 

Respiratória Filtrantes 

 Enquadramento 

 

No âmbito da pandemia COVID-19, surgiu a necessidade de explorar as medidas de 

controlo e prevenção de infeção para os profissionais de saúde. Apesar dos funcionários 

da equipa da FSBRT estar familiarizada acerca das medidas de proteção individual, 

verifiquei que surgiam muitas vezes dúvidas acerca das recomendações das máscaras 

Cirúrgicas Vs Aparelhos de Proteção Respiratória Filtrantes, eficácia e diferenças 

principais entre os mesmos.  
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Assim, elaborei uma apresentação de vários diapositivos enviada por correio eletrónico 

a toda a equipa da FSBRT, no dia 28 de março, com o tema “Máscaras Cirúrgicas e 

Aparelhos de Proteção Respiratória Filtrantes” (Anexo VIII). 

 

Introdução 

A COVID-19 é uma doença infeciosa respiratória aguda causada pela infeção pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). Este vírus foi detetado pela primeira vez em dezembro de 

2019, na cidade chinesa de Wuhan. Desde 11 de março de 2020, a covid-19 é 

considerada uma doença pandémica.[27] 

O SARS-CoV-2 pode transmitir-se por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 

micra), contacto direto com secreções respiratórias infeciosas, com fezes ou com 

superfícies contaminadas por estas e por via aérea (partículas inferiores a 5 micra), 

aquando de procedimentos geradores de aerossóis. [35, 36]  

Assim, a transmissão de pessoa a pessoa pode ocorrer durante uma exposição próxima 

a uma pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas, quando tosse, espirra ou fala, bem como pelo contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto contaminado e, em seguida, o contacto com boca, nariz ou olhos. 

[35, 36] 

As recomendações de medidas de prevenção e controlo desta infeção variam de acordo 

com várias fontes, no entanto envolvem medidas de higiene pessoal, 

quarentena/isolamento e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Estas 

medidas são extremamente importantes para diminuir o risco de infeção ocupacional, 

principalmente quando a vacinação ou outros tratamentos específicos não estão 

disponíveis, como é por enquanto o caso da infeção COVID-19. [37] 

As máscaras cirúrgicas e os aparelhos de proteção respiratória filtrantes fazem parte do 

EPI, e são usados com a finalidade de proteger a face contra partículas de 

contaminação aéreas e líquidas. [38, 39] É importante salientar que não é correto usar 

o EPI de forma isolada se outras medidas, como higiene das mãos, não forem tidas em 

consideração. Além disso, se não forem usadas de forma correta podem contribuir para 

aumentar o risco de contaminação. [35] 

Apesar do papel importante do EPI, a higienização das mãos permanece como a 

principal medida preventiva de controlo da infeção. 

 

Máscaras cirúrgicas 

 

https://next.amboss.com/us/article/fI0kXh#Z7fa175579625d64cf30140fc205aa9cf
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As máscaras cirúrgicas são máscaras faciais, e têm como objetivo cobrir a boca e o 

nariz, funcionando como uma barreira destinada a minimizar a transmissão direta de 

agentes infeciosos. Assim, o seu principal objetivo é evitar que o utilizador contamine 

outras pessoas. [38] 

A Norma EN 14683:2019, no âmbito da Diretiva Europeia n.º 93/42/CEE, de 14 de junho 

de 1993, classifica as máscaras faciais em diferentes tipos (I, II e IIR) segundo as suas 

características de desempenho (Anexo IX), nomeadamente: a eficiência de filtração 

bacteriana, a pressão diferencial (permeabilidade da máscara ao ar), a resistência aos 

salpicos e a carga microbiológica (bioburden). [36] 

Desta forma, as máscaras cirúrgicas estão indicadas para indivíduos com infeção 

suspeita ou confirmada, uma vez que previnem a transmissão de partículas víricas de 

doentes sintomáticos ao filtrar o ar expirado. No entanto, não providenciam proteção 

adequada para a proteção individual do utilizador em ambientes de alto risco, como 

procedimentos geradores de aerossóis, como a entubação. [37] 

Relativamente às boas medidas de utilização, a máscara de proteção deve ser 

colocada, preferencialmente, pelo próprio utilizador, garantindo que se encontra bem 

ajustada, tapando a boca, o nariz e o queixo. A máscara deve ser substituída sempre 

que se encontre húmida e/ou deformada, e deve ser removida pelos atilhos ou elásticos 

e descartada de imediato. Não devem reutilizadas depois de retiradas da face, nem 

devem ser penduradas ao pescoço. [35, 36, 39] 

 

Máscaras autofiltrantes (respiradoras) 

As máscaras autofiltrantes (respiradoras) têm como finalidade a proteção do individuo 

que a usa contra um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a sua saúde ou a sua 

segurança, ao reduzir o risco deste inalar partículas perigosas no ar (incluindo agentes 

infeciosos), gases ou vapores. São enquadradas como equipamentos de proteção 

individual. [38,40] Na Europa têm a nomenclatura FFP (‘filtering face piece’), enquanto 

que nos Estados Unidos da América denominam-se N95. [35]  

Segundo a Norma EN 149:2001+A1:2019, podem ser classificadas em FFP1, FFP2 e 

FFP3, (Anexo X) tendo em consideração a sua eficiência de filtração (FFP3> FFP2> 

FFP1), e os valores de fuga total para o interior. [36] 

Estão indicadas para profissionais de saúde ou pessoas que prestam cuidados próximos 

a indivíduos afetados, principalmente quando efetuam procedimentos invasivos, de 

forma a conferir proteção durante procedimentos geradores de aerossóis, como a 

entubação. No entanto, para outro tipo de contacto, não existe evidencia científica que 

mostre que as máscaras respiradoras adicionem valor comparativamente com as 
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máscaras cirúrgicas quando são ambas usadas em conjunto com outro material de EPI. 

[35] 

Apesar da superioridade das respiradoras, comparativamente às máscaras cirúrgicas, 

apresentam algumas desvantagens: custo mais elevado, mais desconfortáveis e, 

portanto, de mais difícil utilização em termos práticos. [37] 

Relativamente às boas medidas de utilização, estas são as mesmas que as referidas 

nas máscaras cirúrgicas. 

 

Indicações de máscaras cirúrgicas e de respiradores 

Apesar de estes produtos terem diferentes finalidades e características de 

desempenho, ambos poderão ser usados nos diferentes contextos. [38] 

A Organização Mundial de Saúde distingue 4 situações com três níveis de risco 

diferentes, e aponta o material que deve ser usado em cada situação: 

• Contacto não prolongado requer apenas higiene das mãos e mascara cirúrgica; 

• Contacto prolongado com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 sem 

efetuar procedimentos geradores de aerossóis, requer higiene das mãos, 

máscara cirúrgica, luvas, bata e proteção ocular; 

• Contacto prolongado com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 com 

necessidade de efetuar procedimentos geradores de aerossóis requer higiene 

das mãos, Aparelhos de Proteção Respiratória Filtrantes, luvas, bata e proteção 

ocular; [35] 

Segundo a norma 003/2020 da DGS, as farmácias devem assegurar a utilização de 

máscaras cirúrgicas pelo “caso suspeito” e máscaras com filtração FFP2 a utilizar 

enquanto medida de precaução pelos colaboradores que prestarem assistência inicial a 

um “caso suspeito”. Os colaboradores da farmácia devem desincentivar a utilização 

“preventiva” destes equipamentos por utentes assintomáticos, exceto cuidadores de 

indivíduos doentes no domicílio e em indivíduos com suscetibilidade acrescida como, 

por exemplo, imunodeprimidos.[36] 

 

Conclusão 

Com a realização deste projeto consegui não só cultivar-me em relação à variedade, à 

nomenclatura, mas também em relação ao grau de proteção dos vários tipos de 

máscaras. O que considero muito importante, pois a sua venda irá traduzir-se numa 

dispensa mais informada do produto, alertando o utente das principais características e 

boas práticas de utilização destas. Nesta dispensa é fulcral passar a informação de que 

as máscaras são fundamentais para a diminuição de propagação do COVID-19. Não 
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obstante, estes podem dar nos uma falsa proteção, o que faz com que se continue a 

privilegiar as medidas de higiene.  

Com a elaboração deste projeto percebi igualmente que se vive num período de 

adaptações em que todos os dias surgem novas informações sobre a pandemia. Este 

facto fez com que a sessão fosse realizada no final do período do meu estágio. Apesar 

de tudo, por parte do DT da FSBRT, tomei conhecimento que a equipa teve acesso à 

apresentação que realizei e que a considerou elucidativa. 

 

Conclusão global de estágio 

 

A realização deste estágio permitiu-me aplicar e desenvolver competências científicas, 

mas também competências pessoais, de comunicação, de carácter humano e social.  

O papel do farmacêutico não se limita ao simples ato de dispensa, uma vez que é muitas 

vezes à farmácia e ao farmacêutico que o utente recorre em primeiro lugar em busca de 

aconselhamento. E em cada atendimento, estamos a prestar serviço a um indivíduo 

único, com características que o distingue, e que merece uma atenção particular, mas 

que ao mesmo tempo faz parte de uma comunidade. 

Assim, ao prestar um serviço de excelência e virado para o utente, o farmacêutico 

contribui não só para a saúde individual, mas também para a saúde pública da 

comunidade em que o utente se insere. Isto mostra o impacto enorme das funções de 

um farmacêutico comunitário, que, por isso mesmo, as deve exercer com um sentido de 

responsabilidade ética e profissional.  

Por último, quero salientar a experiência de fazer estágio na FSBRT numa altura de 

Pandemia, de Estado de Emergência, onde foi aplicado um Plano de Contingência. A 

farmácia é reconhecida como uma das primeiras linhas de contacto com a população, 

e numa situação de pandemia assume uma elevada responsabilidade perante a 

sociedade em geral, e para os seus utentes em particular. Em situações como esta é 

obrigatório haver adaptações. Ter assistido a uma mudança tão grande na FSBRT, fez 

com que percebesse que me insiro num grupo de profissionais de saúde que zelam e 

querem que o medicamento chegue ao utente, ultrapassando todos os obstáculos, 

reinventando e evoluindo todos os dias para que isso seja possível. 
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Anexos 
 

SISTEMA CUTÂNEO 
Queimaduras de 1º grau 
(queimaduras solares) 
Acne ligeiro a moderado 
Desinfeção e higiene da pele e 
mucosas 
Dermatite das fraldas 
Seborreia 
Herpes labial 
Candidose 
Urticária crónica 
Alopécia 
Micoses interdigitais 
Ectoparasitoses 
Picadas de insetos 
Caspa 
Feridas superficiais 
Calos e calosidades 
Frieiras 
Pitiríase versicolor 
Anestesia tópica das mucosas e pele 
Verrugas 
Anestesia tópica 

SISTEMA DIGESTIVO 
 
 
 
Diarreia 
Hemorroidas 
Azia, enfartamento, gases 
Obstipação 
Vómitos 
Profilaxia da cárie dentária 
Higiene oral e da orofaringe 
Endoparasitoses (lombrigas) 
Perda de peso em adultos com 
excesso de peso 
Odontalgias 
Candidose oral recorrente (com 
diagnóstico médico prévio) 
Estomatite aftosa 
Aftas 
Estomatites e gengivites 
 
 

SISTEMA GINECOLÓGICO 
Dismenorreia primária 
Métodos contracetivos de barreira e 
química 
Candidose vaginal recorrente 
Higiene vaginal 
Contraceção de emergência 
Terapêutica das alterações tróficas 
trópicas do trato geniturinário inferior 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
Estados gripais ou constipações 
Dores de garganta 
Odinofagia, faringite 
Rinorreia e congestão nasal 
Tosse ou rouquidão 
Mucolítico em infeções respiratórias 
Rinite alérgica 

SISTEMA NERVOSO 
 
Dores de cabeça ligeiras a moderadas 
Cessação tabágica 
Dificuldade temporária em adormecer 
Ansiedade ligeira a moderada 
Profilaxia de enxaquecas 
 
 

SISTEMA MUSCULAR/ÓSSEO 
Dores musculares ou articulares 
ligeiras a moderadas 
Contusões 
Dores reumatismais ligeiras a 
moderadas 
Dores pós-traumáticas 
Sinovites, artrites, bursites, tendinites 
Inflamação moderada do músculo 
esquelético 

SANGUE 
Prevenção e tratamento de estados 
de carência de vitamina B12 
 

SISTEMA VASCULAR 
Terapêutica adjuvante das varizes 
Insuficiência crónica (tratamento 
sintomático) 
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SISTEMA OCULAR 
Hipossecreção conjuntival | Irritação ocular de duração menor que três dias | 
Conjuntivite alérgica ou sazonal 

Anexo  I - Estados de saúde passíveis de automedicação 

 
 

 
Anexo  II - Instruções para lavagem correta das mãos 
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Anexo III - Instruções para a correta fricção antissética das mãos 
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Anexo  IV - Intervenção da farmácia na presença de um caso suspeito 
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Anexo VI - Esboço do panfleto para o projeto “Medicamentos Genéricos” 

Anexo V - Medidas de prevenção expostas no balcão de atendimento 
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Anexo VII - Quota do mercado de genéricos no ano de 2018 em Portugal [30] 
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Anexo VIII - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo IX - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo X - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo XI - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo XII - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo XIII - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo XIV - Apresentação disponibilizada à equipa FSBRT 
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Anexo  XV - Características de desempenho por Classe de Aparelhos de 
Proteção Respiratória AutoFiltrantes [36] 

 

Anexo  XVI – Desempenho dos diferentes tipos de máscaras [36] 
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CARACTERÍSTICAS DEL HUP LA FE  
 

1. Misión, visión y valores 

I. Misión  

El Departamento de Salud Valencia La Fe es una organización sanitaria integrada 

perteneciente a la Generalitat Valenciana.  

Es el Departamento de referencia de la Comunitat Valenciana, atiende las necesidades 

sanitarias de su área de salud y está abierto, por su rol de referencia, a las demandas de otros 

departamentos y comunidades. Presta atención sanitaria universal, integral y personalizada en 

régimen comunitario, de urgencia, ambulatorio, hospitalización y domiciliario. Aplica medios 

preventivos, diagnósticos, curativos y rehabilitadores, garantizando la continuidad asistencial 

con el fin de alcanzar el máximo índice de salud de su población. Como Departamento 

Universitario y Politécnico, desarrolla investigación y docencia en el ámbito de las ciencias de 

la salud y la tecnología. 

Todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de la 

población, con criterios de equidad y máxima eficiencia, apoyándose para ello en el 

compromiso activo e implicación de todo su equipo de personas. 

II. Visión 

El Departamento de Salud Valencia la Fe quiere ser una de las mejores organizaciones 

integradas de salud, por sus resultados, alta calidad asistencial y tecnológica. Ser reconocido 

por  profesionales, pacientes y entorno social como una organización excelente en todos los 

sentidos. 

Ser uno de los mejores sistemas de salud de Europa implica mantener una tensión activa 

para situarse entre: 

 Los cinco primeros de España en los indicadores de eficiencia y satisfacción en 

atención primaria y cobertura de actividades preventivas y de promoción de la 

salud, 

 Los cinco primeros hospitales de España y los cincuenta primeros hospitales 

europeos en la mayoría de indicadores clave de calidad, actividad, atracción de 

pacientes, investigación, docencia y sostenibilidad. 

III. Valores  

El ciudadano es el centro de referencia y de actuación de la organización. Nuestro principal 

recurso son las personas, que ejercen su misión de acuerdo con los siguientes valores: 
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 Actitud emprendedora y afán de superación  

 Respeto mutuo, trabajo en equipo y sentido de pertenencia  

 Uso responsable de los recursos  

 Sentido de ética profesional  

 Respeto al medio ambiente  

2.  Estructura 

El hospital Universitario y Politécnico La Fe cuenta con una superficiente construida de 

más de 260.000 m2. 

La Fe dispone de un total de 1000 camas, todas ellas situadas en habitaciones individuales, 

lo que proporciona una mayor comodidad durante la estancia, tanto para éste como para sus 

acompañantes. Para la atención ambulatoria, el hospital consta de 195 locales de consulta y 

116 de exploraciones con grandes salas de espera. Además, el hospital de Día formado por 113 

puestos y 28 camas, proporciona una alternativa a la hospitalización. 

El Hospital Universitario y Politécnico de la Fe consta de tres edificios intercomunicados 

entre sí a través de distintas pasarelas: 

 Edificio asistencial: consta de tres plantas comunes, el sótano, la planta baja y la 

primera planta donde se encuentran la mayor parte de los servicios centrales 

(urgencias, admisión, extracción de sangre, etc.). Sobre estas plantas se encuentran 

seis torres, cuatro de ellas se encuentran destinadas a hospitalización y dos de ellas a 

consultas ambulatorias. En las torres D, E, F y G se encuentran hospitalizados los 

pacientes adultos, mientras que en las torres B y C se encuentra el hospital infantil. 

 Edificio de Investigación y laboratorios: situado al norte, anexionado al edificio 

asistencial. 

 Edificio de dirección y administración: situado al sur, dedicado a administración y 

docencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE FARMACIA  

1. Misión, visión y valores 

I. Misión 
Asegurar una farmacoterapia integral y personalizada, y un sistema de utilización del 

medicamento excelente, en términos de equidad, calidad, seguridad y eficiencia, a través del 

desarrollo de actividades asistenciales, docentes y de investigación. El propósito es atender las 

necesidades y expectativas en salud de los pacientes. 

Implicar a los profesionales integrados en el Área Clínica en la asunción de 

responsabilidades, toma de decisiones y consecución de objetivos planteados, promoviéndose 

procesos de mejora continua. 

II. Visión 
Llegar a ser una de las mejores de España y de Europa por sus resultados y alta calidad 

asistencial, tecnológica y docente, reconocida por los profesionales, pacientes y entorno social 

como un área clínica de excelencia y sostenible. Esto deriva de aprovechar y usar de manera 

adecuada los recursos disponibles, individualizando la farmacoterapia a los pacientes y 

promocionando una utilización de medicamentos excelente. 

Ilustración 1 



 

9 
 

III. Valores 

El ciudadano es el centro de referencia y de actuación de la organización. Nuestro principal 

recurso, las personas, ejercen su misión de acuerdo con: 

 Actitud emprendedora y afán de superación 

 Flexibilidad y adaptabilidad para la innovación 

 Respeto mutuo, trabajar en equipo y sentido de pertenencia 

 Sentido de ética profesional 

 Respeto al medio ambiente 

2. Estructura y funcionamiento del servicio de Farmacia  

El Servicio de Farmacia se encuentra cubierto las 24 horas, durante todo el año. Se 

consigue gracias a la presencia de un residente y un farmacéutico de plantilla localizados en 

todo momento. El Servicio de Farmacia del Hospital La Fe consta de dos farmacias situadas 

ambas en el edificio del Bulevar Sur. La farmacia que atiende las necesidades de los pacientes 

ingresados en el hospital, y la Unidad de Farmacia de Pacientes Externos (UFPE), encargada de 

dar servicio a pacientes que no se encuentran hospitalizados. 

 

Ilustración 2 Distribución de las unidades funcionales de farmacia 
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3. Cartera de servicios 

I. Área de gestión 

a) Unidad logística del medicamento: 

 Sistema de dispensación en dosis unitarias (prescripción asistida y no asistida.) 

 Acondicionado de medicamentos para dosis unitarias. 

 Unidad de reenvasado de medicamentos. 

 Sistema de dispensación por reposición y paciente. 

 Sistema de dispensación mediante botiquín para Unidad de Hospitalización. 

 Sistemas automáticos de dispensación de medicamentos. 

 Gestión de Adquisiciones y consumos (gestión de pedidos y devoluciones). 

 Recepción, Conservación, Control de inventario, Gestión de desabastecimientos. 

b) Sistemas de información: 

 Informes económicos 

 Cuadro de mandos y sistemas de indicadores 

 Seguimiento presupuestario 

 Productividad y costes del Servicio (URVs) 

 Sistema de alertas farmacéuticas 

 Informes de evaluación de la utilización de medicamentos 

c) Observatorio tecnológico: 

 Evaluación nuevas tecnologías 

d) Gestión del conocimiento y selección de medicamentos 

 Selección de medicamentos 

 Protocolos terapéuticos 

 Consultas personal sanitario y no sanitario (pacientes) 

 Informes de teratogenia 

 Boletines y Notas informativas 

 Informes técnicos a comisiones clínicas, dirección y pacientes 

 Guía de Intercambio Terapéutico 

II. Unidad de sistemas de dispensación 

a) Con intervención previa del farmacéutico: 

 Dispensación en dosis unitarias. 

 Dispensación de estupefacientes y psicótropos. 

 Dispensación de medicamentos de indicaciones restringidas. 

 Dispensación de medicamentos de uso compasivo. 

 Dispensación de medicamentos extranjeros. 

 Dispensación a pacientes externos. 

 Dispensación de muestras para investigación clínica. 
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b) Con intervención posterior del farmacéutico 

III. Área de Farmacoterapia General y Oncohematológica (Atención 

Farmacéutica paciente hospitalizado y Ambulatorio) 

a) Área asistencial: 

 Paciente hospitalizado. 

 Paciente externo. 

 Paciente ambulatorio. 

b) Atención Farmacéutica por Áreas Clínicas: 

 Área de Patología Médico Quirúrgica del Adulto: Oncología, Hematología, 

Urología, Alergia, Digestivo, Unidad de trasplantes, Neumología, Cardiología, 

Nefrología, Cirugías. 

 Área Quirúrgica y de Críticos: Reanimación, Intensivos, Quirófano, Quemados. 

 Aparato Locomotor y Neurociencias: Neurología, Neurocirugía, 

Neurofisiología, Psiquiatría. 

 Oftalmología, Dermatología, C. Plástica, Quemados, 

Reumatología/Traumatología (COT), Unidad del sueño, ORL. 

 Área Integral: Medicina Interna, Infecciosos, Endocrino, Urgencias. 

 Área Patología Infantil, Mujer y Reproducción: Área Pediatría, Gestantes 

(Maternidad), Ginecología. 

c) Programas de atención farmacéutica 

d) Análisis y validación de tratamientos farmacológicos 

e) Gestión de medicamentos especiales 

f) Seguimiento de pacientes, soporte nutricional, etc. 

g) Conciliación de tratamientos al ingreso y al alta 

h) Información y entrevista al paciente al ingreso y alta 

i) Uso racional de medicamentos 

j) Resolución de interconsultas 

 

IV. Área de elaboración 

a) Formulaciones no estériles magistrales y normalizadas 

 Elaboración de formas líquidas tópicas, formas sólidas orales, formas líquidas 

orales, formas semisólidas tópicas. 

 Dilución de antisépticos. 

b) Formulaciones estériles magistrales y normalizadas 

 Colirios. 

 Preparados parenterales extemporáneos (IV, intravítreas, subconjuntivales). 

c) Nutrición parenteral 

 Nutriciones de adultos protocolizadas. 
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 Nutriciones de adultos individualizadas. 

 Nutriciones pediátricas protocolizadas. 

 Nutriciones pediátricas individualizadas. 

 Nutriciones para neonatos. 

d) Antineoplásicos 

 Pacientes adultos. 

 Pacientes pediátricos. 

e) Acondicionamiento y reenvasado de medicamentos para su dispensación por dosis 

unitarias 
 

V. Unidad de farmacocinética 

a) Determinación analítica: 

 Determinación analítica de antiepilépticos: valproato, fenitoína, fenobarbital, 

carbamazepina, primidona. 

 Determinación analítica de antibióticos: vancomicina, tobramicina, amikacina 

 Determinación analítica de inmunosupresores: ciclosporina, micofenolato, 

tacrolimus, sirolimus, everolimus. 

 Determinación analítica de otros: teofilina, digoxina, cafeína, metotrexato. 

 Determinación de anticuerpos monoclonales (niveles plasmáticos del fármaco 

y anticuerpos frente al fármaco). 

b) Informe farmacocinético 

 

VI. Unidad de toxicología 

a) Intoxicaciones por medicamentos: 

 Determinación analítica. 

- Determinación analítica de paracetamol. 

- Determinación analítica de valproato, fenitoína, fenobarbital, 

carbamazepina, teofilina, digoxina, cafeína. 

 Informe toxicológico. 
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VII. Unidad de farmacovigilancia 

a) Programas de detección y evaluación de reacciones adversas 

b) Notificación de reacciones adversas. Seguimiento por paciente 

c) Programas educativos de detección de reacciones adversas 

d) Alertas farmacéuticas y retiradas de medicamentos 

e) Programas de detección, evaluación y prevención de errores de medicación 

VIII. Unidad de farmacogenética 

a) Técnicas y polimorfismos determinados: 

 Placa 1. Inmunosupresión (trasplante de órgano sólido / trasplante de progenitores 

hematopoyéticos). 

 Placa 2. Insuficiencia cardiaca (IECA, ARAII, beta-bloqueantes y otros fármacos 

utilizados para el tratamiento de la comorbilidad cardiovascular (anticoagulantes, 

antiagregantes, estatinas). 

 Placa 3. Oncología (cáncer de mama /cáncer de colon). 

IX. Farmacia Atención Primaria 

a) Programas especiales de dispensación directa 

b) Participación en los Acuerdos de Gestión 

c) Programa de farmacovigilancia en Atención Primaria 

d) Programas de mejora de los sistemas de información: GAIA, SIA-MPRE 

e) Participación en el programa REFAR 

X. Área de docencia  

a) Formación FIR: Guía de Formación de especialistas en Farmacia Hospitalaria 

b) Formación pregrado: Prácticas tuteladas 

c) Formación de otros profesionales sanitarios: Técnicos de Grado Medio en 

Farmacia 

d) Formación continuada del personal del Servicio y del Hospital 

XI. Área de investigación 

a) Líneas de investigación propias del Servicio 

b) Participación en Comité Ético de Investigación Clínica 

c) Participación en diseño de Ensayos clínicos 
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XII. Área de calidad y gestión de riesgos 

a) Programa de monitorización de errores de medicación en el proceso 

farmacoterapéutico (“Paciente Centinela”) 

b) Formación en cultura de seguridad del paciente en el ámbito del medicamento 

c) Formación en metodología Lean seis sigma 

d) Apoyo metodológico a la acreditación, normalización, etc. 

Mapa de procesos de Farmacia 

1. Procesos estratégicos 
Son aquellos que mantienen y despliegan las políticas y estrategias de la Unidad o Servicio. 

Proporcionan directrices y límites de actuación al resto de procesos. Entre ellos, algunos de los 

puntos más destacados, lo pueden ser la Planificación y Gestión de recursos, la Estrategia de 

aprovisionamiento o la política de calidad. 

2. Procesos Operativos 
Son aquellos que justifican la existencia de la Unidad o Servicio. Están directamente ligados 

a os servicios que prestan y orientados a los clientes/usuarios y a los requisitos. En general, 

suelen intervenir varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los 

mayores recursos tanto económicos como logísticos. En este proceso existe una interacción 

directa con el paciente. 

3. Procesos soporte 
Son aquellos que sirven de apoyo a los procesos operativos. Sin ellos, no serían posibles los 

procesos operativos ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes 

para que puedan conseguirse los objetivos del Servicio o Unidad y entre sus puntos más 

importantes encontramos la logística y dispensación, la elaboración y el acondicionamiento, 

los ensayos clínicos y la farmacocinética. 
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Descripción completa del Área de Farmacoterapia 

1. Seguimiento farmacoterapéutico: Registros y casos clínicos 

El seguimiento farmacoterapéutico tiene como objetivo la obtención de la máxima 

efectividad del plan farmacoterapéutico, minimizando los riesgos relacionados con la 

medicación, concentrándose en la valoración de la necesidad, la efectividad y la seguridad del 

tratamiento farmacológico. El responsable de este proceso ha de ser un farmacéutico 

especialista, nombrado por el jefe de servicio.  

La actividad se basa en: 

 Revisar diariamente, durante la estancia del paciente en el hospital, todos los 

parámetros necesarios para realizar una correcta monitorización de la terapia. Implica 

desplazarse a la planta donde el paciente esté ingresado, consultar los registros de 

medicación y observaciones de enfermería, consultar los datos analíticos y las notas de 

evolución escritas por el médico, visitar al paciente, etc. 

Ilustración 3 Mapa de procesos estratégicos, operativos y de soporte 
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 Evaluar el estado de los parámetros definidos para realizar la monitorización de la 

terapia farmacológica, registrando de forma diaria las incidencias detectadas. 

 Si la evolución del paciente es favorable, se pasa al plan de alta. 

No obstante, si se detectan problemas en la evolución del paciente relacionados con la 

terapia farmacológica, se debe realizar una reevaluación. 

2. Validación 

Es el método para identificar oportunidades de mejora en los procesos de la cadena 

farmacoterapéutica. El objetivo es revisar, comprobar y optimizar la eficiencia de la 

prescripción médica mediante el cumplimiento de protocolos, cambios a tratamiento más 

coste-efectivo, farmacoterapia secuencial, vía y método de administración y duración del 

tratamiento.  

Durante este proceso de la cadena terapéutica, se debe prestar especial cuidado a la 

detección de señales (Incidencias y alertas) 

3. Comprobación del registro de alergias y creatinina (función renal) 

I. Alergia 

Entendemos como alergias medicamentosas las reacciones adversas sufridas ante la 

administración de un fármaco, de forma individualizada. Estas reacciones pueden surgir ante 

prácticamente cualquier medicamento, y cursan con una sintomatología muy variada, que 

abarca desde erupciones en la piel, a trastornos del tubo digestivo, como son la diarrea o los 

vómitos.  

Las alergias a medicamentos y otros productos deben registrarse por parte del 

profesional sanitario en la historia clínica electrónica (ORION clinic) con el objetivo de 

aumentar  la seguridad del proceso terapéutico. Diariamente hay un traspaso de esta 

información desde ORION clinic al programa de prescripción electrónica (PRISMA) para que el 

programa establezca un sistema de alertas si se prescriben medicamentos que contengan los 

fármacos a los cuales el paciente tiene registrado la alergia.  

II. Creatinina (Insuficiencia renal) 

La existencia de insuficiencia renal en el paciente es un factor de conocimiento 

esencial para establecer una dosis adecuada de numerosos medicamentos. Esto es debido a 

que, aquellos medicamentos que sean eliminados vía renal verán su aclaramiento reducido, 

por lo que su concentración sérica se mantendrá de forma más prolongada que en un 
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aclaramiento renal normal. Por tanto, estos pacientes serán más propensos a sufrir reacciones 

adversas medicamentosas relacionadas con la dosis, por lo que será necesario reducir la dosis 

de estos medicamentos en dichos pacientes para así mejorar la seguridad del proceso 

terapéutico. Así pues, mediante el conocimiento del aclaramiento de la creatina, podremos 

establecer si el paciente sufrirá insuficiencia renal. 

De manera práctica se ha establecido en la Unidad de Farmacoterapia que se activará el 

módulo de insuficiencia renal en PRISMA cuando los valores de Cr sean mayores o iguales a 1,4 

mg/dl en caso hombres, y 1,2 mg/dl en caso de mujeres. Todos los días hay un traspaso de los 

valores de creatinina sérica desde el programa de análisis clínico (Gestlab) a PRISMA de 

manera que disponiendo de los datos de peso y talla, el programa calcula el aclaramiento renal 

de forma automática, propone ajuste de dosis para a aquellos fármacos con eliminación renal 

importante para que así el prescriptor analice la posibilidad de ajuste de dosis. 

III. Conciliación al ingreso 

Es el proceso formal que consiste en obtener el listado completo y exacto del tratamiento 

crónico del paciente y adecuarlo a la prescripción médica realizada tras la transición 

asistencial. El objetivo de la conciliación es asegurar que los pacientes reciben todos los 

medicamentos que estaba tomando previamente, confirmando que están prescritos con la 

dosis, vía y frecuencia correcta; además que son adecuados a la situación del paciente.  

En este proceso se debe considerar si durante la transición del paciente se ha modificado 

y/o suspendido algún medicamento por prescripción, y si ésta ha sido realizada en el hospital. 

4. Programas de atención farmacéutica 

I. Programa de Atención Farmacéutica al paciente 

trasplantado de órgano sólido: ValorFarm® 

Entre los distintos procedimientos y actividades que se desempeñan en el área de 

Farmacoterapia del Hospital La Fe, podemos encontrar también los programas de atención 

farmacéutica.  

         Valorfarm® es un programa en entorno Access® que se utiliza para realizar la atención 

farmacéutica: seguimiento farmacoterapéutico, formación, información y conciliación al alta  

en pacientes de alta morbilidad, es decir, pacientes diana. Estos pacientes diana elegidos son 

los trasplantados de órgano sólido y los crónicos. Dichos pacientes, entre otros factores de 

riesgo, poseerán la cualidad de ser polimedicados.  
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        Este procedimiento consta de los siguientes pasos: 

1. Identificación del paciente de riesgo: se identifica el paciente diana a través de la 

interconsulta a Farmacia que realiza el médico responsable del paciente y se incorpora al 

programa  contestando con notas de evolución en la historia clínica electrónica de las 

visitas y actuaciones al paciente diana. 

2. Obtención de datos de la historia clínica del paciente: se realiza recogiendo información 

de la medicación que tomaba previamente al ingreso, se preparará el material necesario 

para la primera visita en planta al paciente.  

3. Primera visita al paciente: Se entrega un dossier con información consensuada con el 

equipo médico de esa unidad. Se explica de manera verbal la medicación que está 

tomando, cuál es su objetivo, cuando debe de tomarla y el método de empleo correcto. Si 

corresponde, responderemos  las posibles dudas que le surjan al paciente relacionadas con 

la medicación. 

4. Registro de la primera visita en Valorfarm®: Se cumplimentan los datos básicos del 

paciente: datos demográficos,  tipo de trasplante, diagnóstico,  fecha del trasplante. Se 

hace una valoración del riesgo de morbilidad faramcoterapéutica según un modelo 

desarrollado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Se evalúa la 

capacidad para comprender todo lo explicado relacionado con la medicación, y el riesgo de 

este a la hora de adherirse correctamente al tratamiento. Redacción de un plan de acción 

de seguimiento basado en los factores previamente valorados 

5. Ejecución del plan de acción: preparación de todo el material informativo que hay que dar 

al paciente, registrando en Valorfarm® la medicación y la pauta de ingesta que ha de tener 

tras el alta, prestando atención por otra parte en la conciliación al tratamiento previo al 

ingreso. En el momento del alta, se le explicará de nuevo al paciente como y cuando ha de 

tomar la medicación. Además, le explicamos todas las precauciones que se tienen que 

tener en cuenta. A continuación, se le entregará un esquema horario de la medicación. 

También se le puede realizar un cuestionario de comprensión de todo lo explicado, para 

asegurarse de que todo lo dicho ha sido entendido. Pasada aproximadamente una semana 

tras el alta, se le realizara al paciente, o a la persona encargada de su cuidado, una  

6. Visita al alta: conciliación e información al alta. Se hace un seguimiento diario de la 

farmacoterapéutica y situación clínica del paciente trasplantado. El día del alta se prepara 

un informe con el programa ValorFarm ® con la medicación actualizada que incluye los 

nuevos fármacos más aquellos tratamientos crónicos que deba seguir llevando. Se 
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proporciona informacion oral y escrita de toda la medicación y se hace hincapié en cómo 

tomarla y cuando. 

7. Agenda de consultas externas: es un recurso que forma parte del programa de atención 

farmacéutica a los pacientes trasplantados. Se trata de un procedimiento de refuerzo de la 

formación prestada al paciente y se llevará a cabo con aquellos pacientes en los que se 

detectan especiales necesidades de seguimiento farmacoterapéutico.  

Los pacientes serán citados, por parte del farmacéutico que haya llevado a cabo su 

seguimiento durante el ingreso, en consulta externa del hospital. En ellos se refuerza la 

formación sobre la farmacoterapia resolviendo dudas que hayan podido surgir. Los 

pacientes que se citarán a consulta externa serán: 

- Aquellos pacientes cuyas respuestas en el cuestionario SMAQ lo definan como 

un paciente no adherente. 

- Pacientes con alta no coordinada que se han ido de alta sin la segunda visita del 

farmacéutico y sin planificación horaria. 

- Aquellos pacientes en los que se identifiquen dificultades de comprensión 

durante la atención llevada a cabo durante el ingreso. 

- Aquellos pacientes catalogados como de Nivel 1 (riesgo global) según el Modelo 

de Selección de Pacientes Crónicos de la SEFH. 

 

Ilustración 4 Circuito trabajo 
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II. Evaluación de la Adherencia 

La medida de la adherencia terapéutica va a ser fundamental para valorar los 

resultados de los programas de atención farmacéutica llevados a cabo con los pacientes 

trasplantados. Va a ser importante porque pondrá de manifiesto cual ha sido el alcance de las 

actividades formativas llevadas a cabo por el farmacéutico cuyo destinatario es el paciente. Tal 

y como se ha comentado con anterioridad, en este grupo de pacientes es determinante el 

correcto manejo de los fármacos y este aspecto está directamente relacionado con la aparición 

o ausencia de PRM. Por tanto, la adherencia por parte del paciente implicará que los 

procedimientos impartidos son adecuados y consiguen los objetivos perseguidos. 

Para llevar a cabo la medida de la adherencia se realiza el cuestionario SMAQ a través 

de la entrevista telefónica) a los 7-10 días tras el alta hospitalaria que incluye además 

preguntas sobre satisfacción sobre el programa de atención farmacéutica. 

 

 PROYECTO ESPECÍFICO: ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

AL PACIENTE TRASPLANTADO HEPÁTICO 

1. Atención farmacéutica al paciente trasplantado  

I. Objetivos  

Aplicación del programa de valoración farmacéutica: conciliación, formación e información de 

medicamentos al alta al paciente trasplantado hepático. 

II. Identificación del paciente  

Paciente: Hombre, 56 años 

Fecha de ingreso: 16/09/2019 

Fecha de alta: 30/09/2019 

Antecedentes 

- No reacciones adversas medicamentosas (RAM) conocidas  

- No hipertensión arterial 

- Diabetes mellitus tipo 2 

- No dislipidemia 

- Obesidad 

- No tabaquismo 

- Fibrilación auricular  
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Ilustración 5 

- Esteatohepatitis no alcohólica (NASH) 

- Carcinoma hepatocelular segmento 4. Se decide QETA (quimioembolización y 

quimioembolización transarterial) el 11.02.2019.  

 

Tratamiento habitual 

- Torasemida 5 mg 

- Propranolol 40mg 

- Liraglutida 6mg/ml  

- Enoxaparina sódica 12.000 ui 

- Metformina 850 mg  

 

Diagnóstico principal * 

- Carcinoma hepatocelular 

 

Diagnósticos secundarios 

- Diabetes tipo 2 

- Esteatohepatitis no alcohólica NASH 

- Obesidad mórbida 

- Fibrilación auricular 

 

III. Registro en Valorfarm 
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IV. Primera visita 

1. Información sobre la medicación: objetivo de la medicación, efectos adversos 

más frecuentes/graves. 

2. Fomento de la adherencia al tratamiento. 

3. Analíticas y toma de inmunosupresores. 

4. Gestión de la medicación al alta. 

5. Entrega de un cuestionario para la evaluación de la formación recibida. 

V. Evolución 

El postoperatorio cursa sin otras complicaciones a remarcar. 

Durante el ingreso presenta episodio de fibrilación auricular que requiere 

cardioversión, posteriormente controlada con amiodarona y digoxina.  

Todos los días el farmacéutico revisa los cambios en la farmacoterapia, los 

niveles plasmáticos de tacrolimus y los datos analíticos que puedan influir en la 

evolución clínica del paciente. 

 

VI. Segunda visita 

1. Revisión del tratamiento y sus modificaciones (conciliación). 

2. Elaboración de una planificación horaria.  

3. Información sobre tramitación recetas. 

4.  Recoja del cuestionario y corrección con el paciente. 

5. Visitas posteriores, actualización de tratamientos. 

6. Resolución de dudas. 

En la revisión del tratamiento y sus modificaciones (conciliación al alta) se registraron las 

siguientes incidencias: 

 Amiodarona 200mg comprimidos c/12h en lugar de c/24h 

Problema de seguridad donde la posología se encontraba con la frecuencia 

inadecuada.  

Solución: Proponer cambio de intervalo posológico. 

 Digoxina 0,25 mg comprimidos  con descanso 2 días a la semana que no se reflejó 

en el informe de alta 

Problema de seguridad donde la posología se encontraba con la frecuencia 

inadecuada.  

Solución: Proponer cambio de intervalo posológico. 
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Ilustración 6 Planificación horaria del tratamiento 

 Enoxaparina 80 mg inyectables no aparece en recetas, si el de 120mg (medicación 

domiciliaria del paciente) 

Problema de seguridad donde la posología se encontraba con la dosis alta. 

Solución: Se le explica al paciente que puede dosificar la jeringa de 120mg y 

administrarse solo 80mg y que el médico le haga la receta de enoxaparina 80mg. 

 Bisoprolol 2.5 mg comprimidos no aparece en informe de tratamiento de 

cardiología 

Problema de indicación, indicación no tratada. 

Solución: Se contacta con médico para que haga la receta de este fármaco. 

 Tacrolimus 1 mg cápsulas liberación prolongada en informe de alta aparece dosis 

de 2mg y de 3mg 

Problema de seguridad donde la posología se encontraba con la dosis alta. 

Solución: Se explica al paciente la dosis real que lleva y el médico cambiará en el 

informe de alta la dosis correspondiente. 

VII. Consulta externa 
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Los pacientes trasplantados son citados en la consulta externa cuando se producen o 

sospechan problemas relacionados con la medicación, déficits en la formación sobre la 

medicación o altas no coordinadas. En el caso de este paciente, por alta no coordinada no se 

pudo realizar la segunda visita. Al día siguiente el farmacéutico revisa informe de alta 

encontrando discrepancias que de manera telefónica resuelve con el paciente. Se le cita en la 

consulta externa en su próxima visita al hospital para entrega de planificación horaria 

individualizada, información resumida de los fármacos, resolución de dudas, y refuerzo de 

aspectos relevantes para el manejo óptimo del tratamiento.  

VIII. Entrevista 

Seguimiento a los 7-10 días a través de entrevista telefónica en el domicilio para conocer el 

nivel de adherencia y satisfacción, así como efectos adversos y resolver posibles dudas 

relacionadas con la medicación.  

Conclusiones 

Durante estos tres meses de prácticas en el Hospital La Fe, en el área de 

farmacoterapia, aprendí cómo funciona todo el proceso de monitoreo del paciente crónico, así 

como el papel que tiene el farmacéutico para el uso adecuado y racional de los medicamentos, 

de modo que se obtenga la máxima eficiencia y seguridad de los tratamientos farmacológicos 

en pacientes trasplantados.  

Mi integración en este equipo de trabajo ha servido para comprender todo el circuito y 

las tareas farmacéuticas, así como la importancia de revisar el tratamiento y sus 

modificaciones, con una consolidación de la información de diversas áreas médicas, pero esto 

también fomenta adherencia al tratamiento, resuelve dudas sobre la medicación y sus efectos 

adversos. 

En resumen, el período de prácticas fue corto, porque solo pasé por esta área de 

Farmacia, pero bastante enriquecedor, dejo este Hospital, este país, con la certeza de que crecí 

como futura farmacéutica y persona. 
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