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permitindo aplicar na prática da farmácia de oficina os conhecimentos teóricos obtidos, junto de profissionais de 

saúde experientes. 

O meu estágio em Farmácia Comunitária decorreu sob orientação da Dr.ª Silvana Costa na Farmácia Dias Machado 

(FDM), em Guimarães , durante o período de 2 de dezembro de 2019 a 2 de março de 2020. Opresente relatório 

resume de uma forma sucinta a experiência vivida, os conhecimentos obtidos e as atividades realizadas ao longo 

dos três meses do meu estágio. 

O presente documento está dividido em duas partes. A primeira parte descreve de forma detalhada as principais 

atividades desenvolvidas no que respeita à gestão e administração da farmácia, dispensação de medicamentos e 

produtos de saúde e cuidados farmacêuticos. Esta parte incide ainda na divulgação da farmácia nas redes sociais 

dada a necessidade de estar na linha da frente para ganhar visibilidade. Deste modo, editei diariamente conteúdo 

das campanhas que estavam a decorrer na farmácia, para posterior publicação nas redes sociais da mesma. 

Na segunda parte, apresento os projetos que tive oportunidade de desenvolver durante o estágio com base nas 

necessidades da população local e com o apoio da equipa da Farmácia Dias Machado. 

Os temas foram escolhidos com base nas necessidades dos utentes, visto que desde o meu primeiro dia na farmácia 

verifiquei a frequente procura de aconselhamento acerca destes temas junto dos profissionais da FDM, 

contribuindo desta forma para uma melhor informação da população. 

O primeiro projeto teve como temática a Pediculose, no qual se efetuou aos utentes da FDM , um inquérito no 

google forms (Anexo 6 ) que tinha como principal objetivo avaliar o conhecimento sobre o tema e ainda recolher 

informação para a realização de uma análise estatística no sentido de avaliar de que forma os utentes da FDM 

contactaram ou foram afetados pela Pediculose. De forma a divulgar este inquérito e a obter o maior número de 

respostas foi enviado um email para cada utente da FDM e, além disso, também foi divulgado nas redes sociais 

Facebook e Instagram da FDM. Sempre que um utente se dirigia à farmácia devido à pediculose anotava quais as 

principais lacunas que estes apresentavam relativamente a esta temática . As perguntas do inquérito foram 

construídas com base nestas anotações Ainda foram realizados 150 folhetos informativos e elaboradas publicações 

sobre a Pediculose nas redes sociais Facebook e Instagram da farmácia. Também foi realizada uma ação de 

formação interna para todas as colaboradoras da FDM. O segundo projeto consistiu na realização de uma palestra 

a 120 alunos do 7º ano da escola EB2/3 D. Afonso Henriques, em Creixomil, subordinada ao tema “Uso 

Responsável dos Medicamentos”.Como futura farmacêutica, considero que a unidade curricular de Estágio foi sem 

dúvida aquela que mais contribuiu para o meu desenvolvimento enquanto profissional de saúde, sendo notória a 

minha evolução durante o estágio, quer ao nível de conhecimentos científicos quer na capacidade de comunicação 

com os utentes. 
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Introdução 

O estágio profissionalizante constitui uma etapa muito importante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas permitindo o primeiro contacto com os utentes e a realidade profissional. Atualmente, as áreas de 

intervenção de um farmacêutico são bastante diversificadas, englobando áreas como a farmácia comunitária, a 

farmácia hospitalar, a indústria farmacêutica, entre outras. 

O farmacêutico comunitário tem um papel crucial ao nível da saúde pública, pois é o profissional de saúde que 

contacta com maior regularidade com a população, ajudando muitas vezes na deteção precoce de problemas de 

saúde e promovendo o uso racional do medicamento, assim como um estilo de vida saudável. Além disso, a 

farmácia comunitária é na maioria das vezes o local de primeira escolha para quase todos os utentes com os quais 

os farmacêuticos procuram criar uma relação de confiança e proximidade, sendo por isso esta a área mais visível 

da profissão farmacêutica. Durante os três meses de estágio tive a possibilidade de conhecer melhor o 

funcionamento de uma farmácia e de executar diversas atividades que integram o quotidiano de um farmacêutico 

comunitário. O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio encontra-se em anexo (Anexo 1). 

 
Parte I - Atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

1. A Farmácia Dias Machado 

 
1.1 Localização e Horário de funcionamento 

A FDM até ao ano de 2009, localizou-se no centro histórico da cidade de Guimarães, nomeadamente, na Rua da 

Rainha Dona Maria II. Em novembro desse mesmo ano deslocou-se para o Centro Comercial “Espaço Guimarães”, 

localizado na Rua 25 de abril, da freguesia de Silvares, concelho de Guimarães. Esta é uma localização privilegiada 

por se encontrar num espaço comercial e junto do Hospital Trofa Saúde, onde a afluência de utentes é elevada, quer 

em número quer nos variados grupos etários e sociais, o que me proporcionou o contacto com diversas situações de 

atendimento. Esta característica propicia uma aprendizagem rica e completa para os farmacêuticos de oficina. Além 

disso, a FDM tem protocolo com algumas empresas vimaranenses, sendo por isso farmácia habitual de muitos utentes 

que a escolhem tanto para adquirir a sua medicação habitual, como para a determinação de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos, esclarecimento de dúvidas, ou ainda para aqueles que procuram aconselhamento, principalmente ao 

nível da cosmética, dado que a FDM tem uma vasta componente de produtos desta área. A FDM está aberta ao 

público todos os dias, funcionando de segunda a quinta-feira das 10h às 22h, sexta, sábado e vésperas de feriados das 

10h às 23h e aos domingos das 10h às 22h, com exceção dos dias 25 de dezembro, 1 de janeiro e do domingo de 

Páscoa que está encerrada. 

O horário efetuado durante o estágio foi um horário semanal de segunda a sexta-feira das 10h às 18h, com uma 

hora de pausa para almoço das 14h às 15h. 

1.2 Espaço físico 

De acordo com o artigo 29 do Decreto Lei nº 307/2007 de 31 de agosto, a FDM dispõe de instalações adequadas a 

garantir a segurança, conservação e preparação dos medicamentos, e a acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes e do respetivo pessoal.1 Deste modo, a FDM cumpre a legislação aplicável e as Boas Práticas 

Farmacêuticas dirigidas à farmácia comunitária [1,2]. 
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1.2.1 Espaço exterior 

A FDM é facilmente identificável pela existência de uma placa identificativa com o símbolo “cruz verde” na sua 

entrada, onde está ainda inscrito o vocábulo “farmácia”. Apresenta também uma montra, na qual se encontra o 

nome da diretora técnica, o horário de funcionamento e uma listagem das farmácias de serviço do município de 

Guimarães, tal como previsto no decreto-lei nº 307/2007 que estabelece o regime jurídico das farmácias. [2] A 

montra também é utilizada como uma forma de comunicação com os utentes, servindo para promover produtos de 

venda livre e divulgar campanhas promocionais, daí ser renovada periodicamente. A FDM encontra-se no interior 

de um espaço comercial, que apresenta elevadores, e está localizada ao nível do chão, apresentando assim todas as 

condições de acesso para utentes com mobilidade reduzida ou portadores de deficiência [2]. Além da entrada 

principal, a FDM apresenta uma segunda entrada, devidamente identificada, utilizada apenas pela equipa da 

farmácia e pelos armazenistas. [2] 

1.2.2 Espaço interior 

O espaço interior da FDM possui as instalações adequadas ao bom funcionamento, acessibilidade e comodidade 

dos utentes e respetivo pessoal da farmácia, isto é, de acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2016, relativo ao regime 

jurídico das farmácias de oficina 3. 

A FDM é constituída por dois pisos. No piso 1 existe uma zona de receção de encomendas, o armazém, o 

laboratório, um escritório da diretora técnica, onde exerce funções de gestão e administração, e uma área destinada 

à equipa da FDM. [2] A zona de receção de encomendas encontra-se equipada com balcão, computador, sistema 

de leitura de código de barras e impressoras de papel, etiquetas e talões. É nesta zona que se encontram as 

encomendas por rececionar, que são separadas por fornecedor de modo a facilitar a sua receção, existindo também 

uma área onde são colocadas as devoluções. Além disso, nesta zona são realizadas as tarefas relacionadas com as 

encomendas, englobando a sua gestão, conferência e receção informática dos Medicamentos e Produtos de Saúde 

(MPS) e a gestão de devoluções. As notas de encomenda, de devolução e as faturas são arquivadas na zona de 

receção de encomendas. O armazém está dividido em duas partes: uma constituída por estantes, onde se encontram 

produtos cuja quantidade excede a capacidade de exposição na área de atendimento ao público e produtos de baixa 

rotatividade; outra consiste no sistema de armazenamento automático (robot), onde se encontram a maioria dos 

medicamentos, desde que apresentem dimensões adequadas para tal e possam estar armazenados à temperatura 

ambiente. Os medicamentos que requerem condições de conservação especial devem ser conservados entre os 2ºC 

e os 8ºC no frigorífico, que por questões de gestão de espaço se encontra no piso inferior. O laboratório é o local 

onde se procede à preparação de medicamentos e manipulados, podendo aqui ser encontrados todos os materiais 

necessários para essa tarefa, os registos de preparação dos manipulados e alguma bibliografia de apoio. É também 

no laboratório que se encontram arquivados os registos de temperatura e humidade. 

No piso inferior encontra-se uma ampla área de atendimento ao público, dois gabinetes de atendimento 

personalizado e as instalações sanitárias. [2] A área de atendimento ao público é uma das áreas de maior 

importância da farmácia dado ser o local com maior interação profissional-utente pelo que deve estar organizada 

de maneira acolhedora e profissional. [1] A FDM apresenta quatro balcões de atendimento individuais, equipados 

com computador, impressora, sistema de leitura de código de barras e leitor de cartão de cidadão e com distância 

física suficiente para garantir a privacidade dos utentes. Além disto, os balcões de atendimento estão devidamente 

identificados e associados ao sistema de senhas (atendimento geral, prioritário e reservas) permitindo um serviço 

ordeiro e adequado ao fluxo da farmácia. [1] Dispõe ainda de um terminal multibanco e do cashlogy, um sistema 

automático de pagamentos em dinheiro que facilita as suas movimentações, fornece o troco mais rapidamente e 
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minimiza a possibilidade de erros humanos. Também, de forma a agilizar os atendimentos, atrás dos balcões, 

encontram-se as saídas dorobot, os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) expostos ou guardados 

em gavetas e os medicamentos de maior rotação. Existem também diversas gôndolas, expositores e lineares com 

produtos de venda livre, nomeadamente produtos sazonais, suplementos alimentares, produtos dietéticos, 

dermocosmética, produtos de higiene oral, íntima, corporal, capilar, entre outros, que são mudados consoante a 

época do ano, a existência de campanhas promocionais ou por questões de marketing. A FDM dispõe de dois 

gabinetes de atendimento personalizado, nos quais são realizados os serviços de saúde complementares, além disso 

estes gabinetes permitem, sempre que necessário, um diálogo mais confidencial entre o farmacêutico e o utente. 

[1] De forma mais específica, um dos gabinetes destina-se essencialmente à determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos e à administração de injetáveis, enquanto o outro gabinete é utilizado para as consultas 

de nutrição e de podologia, para situações específicas de aconselhamento, como aconselhamento dermatológico e 

cosmético, além disto também é utilizado para formações que se realizam na FDM. 

1.3 Recursos humanos 

A FDM conta com uma equipa jovem com espírito de cooperação, qualificada, empenhada e dinâmica, garantindo 

o seu bom funcionamento que acaba por se repercutir em atendimentos eficientes e em relações de confiança com 

os utentes. Atualmente, a legislação portuguesa estabelece um mínimo de dois farmacêuticos por farmácia 

devendo, tendencialmente, os farmacêuticos constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia [3]. A equipa da 

FDM vai de encontro com o referido anteriormente, contando com doze profissionais, estando todos devidamente 

identificados no exercício da sua atividade com o nome e o respetivo título profissional. São parte constituinte da 

equipa seis farmacêuticas (Dr.ª Silvana Costa, Dr.ª Adriana Baptista, Dr.ª Inês Gonçalves, Dr.ª Alexandra Martins, 

Dr.ª Pilar Fernández e a Dr.ª Teresa Alves), três técnicas superiores de diagnóstico e terapêutica (Rosália Sousa, 

Ana Maia e Joana Dias) e uma técnica auxiliar de farmácia (Paula Sampaio). A diretora técnica da FDM é a Dr.ª 

Manuela Pereira, que de acordo com os requisitos legais, assegura o seu bom funcionamento, com auxílio da Dr.ª 

Rita Pereira e do Dr. Gilberto Pereira. [2] 

1.4 Sistema informático 

Com a evolução das sociedades, a informatização tem-se tornado fundamental para a gestão de um espaço de saúde 

tanto para agilizar e diminuir tempo e recursos, como para garantir a constante atualização de dados e processos.[1] 

Na FDM o Sistema Informático (SI) adotado é o SIFARMA 2000®, desenvolvido pela empresa Glintt (Global 

Intelligent Technologies). [4] O SIFARMA 2000® é uma ferramenta essencial que permite a realização de 

múltiplas tarefas divididas em seis secções, nomeadamente, receção de encomendas, gestão de devoluções, 

controlo de prazos de validade (PV) e de stocks e da faturação, assim como no atendimento, fornecendo informação 

útil para um bom aconselhamento ao utente, permitindo um melhor seguimento farmacoterapêutico através da 

criação da ficha do utente, onde podem ser registados dados do mesmo e facilitando o processamento das receitas, 

sejam estas manuais ou eletrónicas. O acesso ao SIFARMA 2000® está somente acessível aos profissionais com 

chave de acesso, pelo que, apenas estes podem executar tarefas no programa, permitindo identificar quem realizou 

determinada venda ou tarefa. 

Durante o meu estágio, consegui trabalhar de forma autónoma no SIFARMA 2000® utilizando de forma simples 

e intuitiva as diversas ferramentas para uma boa gestão de produtos, encomendas e clientes. [4] 

1.5 Fontes de informação 

O farmacêutico, como especialista do medicamento, deve ter como máxima deter um ato farmacêutico rigoroso, 

credível e com base em informação científica atualizada e fidedigna, para juntamente com os restantes 
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profissionais promover uma melhoria no aconselhamento e serviços prestados. A FDM dispõe de uma 

minibiblioteca, onde podemos encontrar o Formulário Galénico Português e o Índice Nacional Terapêutico. O 

SIFARMA 2000® apresenta dados relativos aos medicamentos, nomeadamente indicação terapêutica, composição 

qualitativa e quantitativa, posologia, contraindicações, reações adversas, interações e precauções de utilização 

sendo por isso também uma fonte de informação informática. Hoje em dia, o esclarecimento de dúvidas deve ser 

feito com o maior rigor e rapidez, no entanto as fontes bibliográficas em papel tornaram-se escassas e morosas 

para o esclarecimento das dúvidas que ocorrem no dia-a-dia, daí ser necessário recorrer a fontes de informação 

online como o Infomed (base de dados de medicamentos da responsabilidade da Autoridade Nacional do 

Medicamento e dos Produtos de Saúde (INFARMED)) ou o separador de informação científica do produto, 

disponível no SIFARMA 2000®. 

Durante o meu estágio recorri a diversas fontes de informação para esclarecer algumas dúvidas, no entanto dei 

especial atenção ao separador de informação científica do SIFARMA 2000®, dado que é possível consultar 

informação durante o atendimento ao utente. 

1.6 Meios de comunicação/divulgação e Marketing 

Na sociedade atual, em que o mundo online apresenta um papel estratégico, e considerando o cariz comercial 

associado às farmácias, é importante a presença das mesmas nas redes sociais, permitindo um contacto digital com 

os seus utentes. No caso da FDM, esta possui página nas redes sociais Facebook e Instagram. Estas plataformas 

são utilizadas principalmente para divulgação dos serviços e dos produtos de venda livre disponíveis na farmácia, 

para anunciar campanhas promocionais e ainda para divulgar eventos que decorrem na FDM. Além disso, são 

frequentemente feitas publicações com dicas, conselhos e alertas relativos a cuidados de saúde. A montra da FDM 

é também utilizada como meio de comunicação com os utentes e de divulgação de produtos de venda livre e de 

campanhas promocionais. 

No meu estágio tive a oportunidade de auxiliar a equipa da farmácia na preparação do conteúdo diário para as 

páginas das redes sociais, nomeadamente algumas publicações no âmbito dos projetos que desenvolvi, e também 

na remodelação da montra. 

2 Gestão em farmácia comunitária 

Atualmente, a gestão apresenta-se como um dos maiores desafios em farmácia comunitária. Apesar de ter como 

principal função a prestação de serviços de saúde, a vertente comercial é importante numa farmácia garantindo a 

sustentabilidade financeira da mesma, sem que esta gere conflitos a nível ético. [5] Neste sentido, o farmacêutico 

atual deve afirmar-se como o profissional de saúde especialista do medicamento, mas sem se esquecer de investir 

nas suas capacidades de gestão. [6] 

2.1 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma atividade técnico-administrativa fundamental para garantir o bom funcionamento da 

farmácia. Contudo, fatores como a imprevisibilidade da escolha do utente face a uma prescrição, Denominação 

Comum Internacional (DCI), a extensa oferta do mercado farmacêutico e a sazonalidade associada à procura de 

alguns medicamentos dificultam a gestão de stocks. [5] Assim, para que os medicamentos estejam presentes na 

farmácia em quantidade adequada à procura, é essencial atualizar regularmente os níveis de stocks, contribuindo 

deste modo para a promoção da rotatividade dos produtos, para que, não se mantenham durante um longo período 

de tempo na farmácia e consequentemente o seu prazo de validade (PV) não expire. É crucial garantir que não se 

verifiquem ruturas de stock que têm como consequência mais grave o comprometimento da terapêutica dos utentes 

e perdas monetárias para a farmácia tentando assim criar um equilíbrio. Neste sentido, o SIFARMA 2000® é uma 
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excelente ferramenta de trabalho pois permite acesso ao histórico de compras e vendas, definir os stocks mínimo 

e máximo consoante a rotatividade e a sazonalidade dos produtos, as campanhas promocionais ou devido a boas 

condições comerciais oferecidas pelos fornecedores. Quando um produto atinge o stock mínimo, o SIFARMA 

2000® transfere de forma automática para a encomenda diária a quantidade essencial para atingir o stock máximo, 

sendo esta depois verificada pelo colaborador responsável pela realização da encomenda diária. 

Para uma boa gestão deve, também, ser realizada periodicamente uma verificação da concordância entre os stocks 

real e o do SI. Sempre que detetadas discrepâncias devem ser corrigidas. Frequentemente encontram-se falhas nos 

stocks e que muitas das vezes ocorrem devido a erros na entrada de encomendas, na colocação de etiquetas nos 

produtos, na dispensa dos mesmos ou a casos de furtos. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de observar alterações dos níveis de stocks de alguns 

produtos, resultantes de furtos e à sazonalidade, além disso participei de forma ativa na correção das 

discrepâncias entre stocks real e do SI, assim como em contagens físicas de stocks. 

2.2 Realização de encomendas 

É crucial para qualquer farmácia que o balanço entre o investimento e o lucro seja positivo daí que a aquisição de 

medicamentos e produtos de saúde (MPS) seja de extrema importância. Posto isto, a aquisição de MPS pode ser 

efetuada através dos distribuidores/armazenistas ou diretamente ao laboratório. 

O principal armazenista da FDM é a Alliance Healthcare®, no entanto também realiza encomendas à OCP® e à 

Empifarma. [6] As encomendas realizadas aos laboratórios representados por delegados comerciais estão 

geralmente associadas a marcas de produtos cosméticos, puericultura, suplementos alimentares e dispositivos 

médicos. 

Na farmácia comunitária são vários os tipos de encomendas que se podem realizar. As encomendas diárias, que 

são geradas pelo SIFARMA 2000® tendo por base o stock máximo e mínimo da ficha de cada produto, são 

efetuadas à Alliance Healthcare®, à OCP® e à Empifarma®, no entanto apenas recorremos às duas últimas quando 

o distribuidor principal não tem o produto em falta. Antes de serem enviadas ao fornecedor as encomendas são 

verificadas e aprovadas pelo responsável das mesmas, que normalmente é a diretora técnica. Para além das 

encomendas diárias, são efetuadas as encomendas instantâneas caso no decorrer do atendimento o utente necessite 

de um medicamento que esteja em falta na farmácia, que podem ser realizadas por via telefónica ou através do SI, 

sendo que este último permite verificar a disponibilidade, o preço de faturação e o prazo de entrega para cada 

armazenista, possibilitando a escolha do que apresenta maior brevidade de entrega ou melhor condição comercial, 

dependendo da situação em questão. Além destas, outro tipo de encomendas instantâneas que podemos realizar 

através do SIFARMA 2000®, são as encomendas por Via Verde, que se aplicam a medicamentos críticos, sem 

alternativas terapêuticas e de disponibilidade reduzida no mercado. [7] A FDM pertence a um grupo de compras 

que tem como principal fornecedor a Alliance Healthcare®, por este motivo é possível, através da plataforma 

online deste armazenista, realizar a encomenda de medicamentos rateados. [7] Podem também ser realizadas 

encomendas diretamente aos laboratórios, aos delegados comerciais quando estes visitam as farmácias e ainda via 

telefónica ou através do e-mail. A nível comercial, estas encomendas apresentam vantagens para a farmácia, 

permitindo uma relação de proximidade entre esta e as marcas, e assim a realização de ações de formações quer 

para os utentes quer para a equipa da farmácia, respetivamente. [6] Por fim, o SIFARMA 2000® permite também a 

realização de encomendas manuais, que se aplica principalmente quando a encomenda instantânea ocorre por via 

telefónica e nas encomendas diretas aos laboratórios. 
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A realização de encomendas foi uma das atividades que mais observei durante o meu estágio. Além disso, durante 

o atendimento, realizei várias encomendas instantâneas e tive ainda a oportunidade de aprender a realizar 

encomendas manuais. 

2.3 Conferência e receção de encomendas 

Tal como referido no ponto anterior, existem vários tipos de encomendas que chegam à farmácia diariamente e 

cujos processos de receção e conferência apresentam pequenas diferenças, obedecendo a algumas regras. [6] 

Diariamente, as encomendas chegam à farmácia acondicionadas em contentores ou em caixas de cartão que 

asseguram o transporte adequado. Cada encomenda é acompanhada da guia de remessa ou fatura, com original e 

duplicado. Neste último documento constam: o número da fatura, a identificação do fornecedor e do destinatário, 

a identificação dos produtos através do nome e do código nacional do produto (CNP), quantidade de unidades 

pedidas e enviadas, o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), o preço de 

venda ao público (PVP), eventuais bonificações e o valor total da encomenda. 

Aquando da chegada de uma encomenda à farmácia é importante verificar se contém produtos termolábeis, para 

que possam ser priorizados. De modo a garantir a refrigeração apropriada dos produtos, eles devem ser 

acondicionados em contentores identificados, com cuvetes de gelo e revestidos por esferovite para garantir uma 

correta refrigeração. Além disso, é também importante verificar a integridade de todas as embalagens e caso não 

estejam nas condições adequadas ou estejam danificadas, devemos proceder à sua devolução. [1] 

As encomendas diárias e instantâneas normalmente incluem os produtos com maior rotatividade e urgência daí 

que, quando existem vários tipos de encomendas para rececionar, damos prioridade a estas. Para iniciar o processo 

de receção de encomendas faz-se a seleção no SI da encomenda respetiva, de seguida inserimos o número da fatura 

e o respetivo valor. A FDM tem um sistema de armazenamento automático por isso, primeiramente inserimos os 

produtos que são armazenados no robot e que não exigem marcação de preço. De seguida inicia-se a verificação 

que inclui a leitura ótica dos códigos de barras, permitindo atualizar a quantidade de forma automática no SI, sendo 

também introduzido o PV. Depois de realizar a leitura ótica dos produtos, insere-se o PVF, os descontos, quando 

se aplicam e caso os produtos sejam de venda livre, calcula-se o PVP, tendo sempre em conta a margem de lucro 

da farmácia. Por último, apenas se termina a receção da encomenda caso o número de unidades rececionadas e o 

valor monetário que surge no SI corresponda ao que está faturado. Quando confirmada a receção da encomenda, o 

SI pergunta ao operador se deseja imprimir as etiquetas dos produtos de venda livre, pois estes necessitam de 

etiquetas. Após terminar o processo de receção de encomendas, os stoks ficam imediatemente atualizados visto 

que este processo é feito informaticamente através do SIFARMA 2000®.
 

Relativamente às encomendas diretas aos laboratórios, é necessário criar uma encomenda manual, assim quando 

esta chega à farmácia, o passo inicial é conferir se os produtos e as quantidades recebidas correspondem ao que 

está faturado. Só depois é realizada a receção no SI a qual é semelhante ao descrito no parágrafo anterior. 

A conferência e receção de encomendas foi uma das primeiras atividades que realizei no meu estágio permitindo 

adquirir conhecimentos a nível dos diversos fornecedores, ter o primeiro contacto com os nomes comerciais dos 

medicamentos e respetivas embalagens e reconhecer o local de armazenamento dos mesmos. Esta atividade 

mostrou-se ser fundamental e de grande utilidade quando iniciei o atendimento ao público. 
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2.4 Armazenamento 

Terminada a conferência e receção das encomendas, os produtos são armazenados de maneira que possam ser 

encontrados de forma rápida e eficaz, diminuindo o tempo de procura no atendimento. Quando rececionados 

devemos proceder ao seu armazenamento com a maior brevidade possível. 

A FDM segue o método FEFO (first expired, first out), que garante que os produtos com PV mais reduzido sejam 

os primeiros a serem dispensados. Aos produtos que não têm PV aplica-se a metodologia FIFO (first in, first out), 

ou seja, o seu armazenamento deve ser feito de modo que os produtos com mais tempo de permanência na farmácia 

sejam os primeiros a ser dispensados. 

Todas as áreas de armazenamento dos MPS devem garantir as condições específicas de conservação, tais como, 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação adequadas. [1]. 

Na FDM as áreas de armazenamento de produtos: robot, frigorífico, área de atendimento ao público e armazém 

possuem 4 termohigrómetros, aparelhos de medição e registo da temperatura e humidade, ou seja, um por área. 

Semanalmente, um colaborador da equipa da FDM imprime e verifica os dados registados nestes aparelhos, e caso 

haja algum desvio aos valores de referência, este deve ser justificado e corrigido. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, existe uma menção indicativa de que os MPS que 

necessitam de estar conservados a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC são armazenados no frigorífico. Os restantes 

produtos devem ser mantidos a uma temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior a 60%. [2] 

O armazenamento, tal como a receção e conferência de encomendas, constituiu uma notável parte inicial do meu 

estágio. Estas atividades em conjunto com a reposição dos MPS foram atividades que efetuei desde o primeiro 

dia na farmácia e de forma permanente em conjunto com o atendimento aopúblico. 

2.5 Controlo de prazos de validade 

Tal como descrito na legislação, as farmácias não podem dispensar produtos que excedam o PV, pois só assim é 

possível garantir que estes chegam aos utentes com as suas características inalteradas. [2] O controlo dos PV é uma 

atividade crucial, para garantir que todos os produtos são dispensados de uma forma segura e adequada aos utentes. 

A sua verificação é feita no momento da receção das encomendas e aquando da reposição dos produtos no robot. 

Além disso, mensalmente, a partir do SIFARMA 2000® é impressa uma lista com os produtos cuja validade expira 

nos seis meses seguintes. Os produtos descritos nesta lista, estão identificados pelo nome e CNP, são verificados 

e, se for necessário, corrigidos os stocks e os PV, que por vezes estão errados. Todos os produtos cuja validade 

termina nos próximos três meses são separados dos restantes, e colocados numa prateleira para venda prioritária, 

com um preço especial. Quando isso não se considera possível, ou seja, quando o produto tem um prazo validade 

igual ou inferior a 2 meses é realizada uma devolução ao fornecedor. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar o controlo dos PV e perceber o quanto esta tarefa é 

importante e ajuda na deteção de erros de stock assim como evita os desperdícios e as perdas do capital investido 

pela farmácia. 

2.6 Gestão de devoluções 

O objetivo das devoluções de MPS é garantir que somente são dispensados aos utentes aqueles que se encontram 

em boas condições. [6] 

As devoluções são feitas aos fornecedores pelas farmácias, assim, os PV curtos ou expirados, como referido no 

ponto anterior, embalagens danificadas, envio do produto errado, erros detetados na receção e conferência das 

encomendas, e nas circulares de retirada de produtos do mercado por indicação do INFARMED, são alguns dos 

motivos de uma devolução. 
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A devolução é realizada através do SIFARMA 2000®, na secção “gestão de devoluções”, onde é criada uma nota 

de devolução. Nessa secção é necessário identificar o fornecedor, a fatura de origem, a designação do produto, a 

respetiva quantidade a devolver e o motivo da devolução. De seguida, a nota de devolução é impressa em 

triplicado, para que um exemplar seja arquivado na farmácia, e o original e o duplicado acompanhem o produto 

até ao fornecedor. No armazém da FDM, mais precisamente na zona de receção de encomendas, existe uma área 

reservada às devoluções. [2] 

Nas situações em que a devolução se deve a um produto que foi faturado, mas não enviado, procedemos da seguinte 

forma: inicialmente faz-se a reclamação ao fornecedor, de seguida realiza-se a devolução no SIFARMA 2000® e 

por último, na capa das devoluções, registam-se e arquivam-se os respetivos dados da reclamação. Caso o 

fornecedor aceite a devolução, é emitida uma nota de crédito ou enviado um produto de substituição pelo 

fornecedor, posto isto é necessário regularizar a devolução no SI. Por outro lado, quando a devolução não é aceite, 

o produto é reenviado para a farmácia, tendo esta que assumir o prejuízo. 

No meu estágio tive a oportunidade de realizar algumas devoluções de MPS, que se deviam principalmente a PV 

a expirar e a erros detetados na receção e conferência de encomendas. 

2.7 Reservas 

Por vezes, durante o atendimento surgem situações em que o utente solicita medicamentos ou outros produtos de 

saúde que no momento não existem disponíveis em stock, nestes casos, é sugerido ao utente a sua encomenda e 

respetiva reserva. 

Geralmente, quando se faz uma reserva, esta fica associada a uma encomenda instantânea. Aquando da realização 

da encomenda, associa-se à reserva do produto e à ficha do utente no SIFARMA 2000®. Em seguida, é impresso 

um talão duplicado com os dados do utente, dos produtos, número de unidades, data e a indicação de que a reserva 

está ou não paga, um dos talões é entregue ao utente para posterior levantamento e pagamento da reserva e o outro 

para ficar na farmácia. No momento da receção de encomendas os produtos associados a reservas são separados, é 

anexado um talão identificativo e são guardados numa prateleira destinada às reservas. 

Durante o meu estágio realizei, por diversas vezes, reservas no SI e contactei também com o processo associado 

a estas na receção das encomendas. 

3 Dispensa de medicamentos e produtos de saúde em farmácia comunitária 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas, a dispensa de medicamentos corresponde ao ato profissional em que o 

farmacêutico tem a responsabilidade de avaliar a receita, com o intuito de identificar e resolver problemas 

relacionados com a medicação, tais como, interações medicamentosas, contraindicações, alergias, entre outras. [1] 

Além disso, o farmacêutico tem o dever de promover o uso racional do medicamento, promovendo a adesão à 

terapêutica e a adoção de hábitos de vida saudáveis. 

Relativamente à dispensa ao utente, podemos classificar os medicamentos de uso humano em medicamentos 

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

a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). [17,18] 

A partir da segunda semana de estágio foi-me permitido observar atendimentos e nas últimas semanas do mesmo 

realizar atendimentos, mas sempre supervisionada por um profissional da farmácia. Esta atividade foi crucial 

para a minha evolução, pois permitiu-me desenvolver capacidade de comunicação e aplicar todo o meu 

conhecimento adquirido ao longo do curso. 
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3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de MSRM carece de uma receita médica válida, além disso possuem um PVP fixo igual em todas as 

farmácias. Segundo o Artigo 114.º do Decreto-Lei n. º20/2013, de 14 de fevereiro, a receita é obrigatória pois os 

MSRM podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o 

fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica. Como podem ser utilizados em quantidades 

diferentes segundo os fins a que se destinam, as preparações à base dessas substâncias, carecem de uma atenção 

especial a nível da atividade ou reações adversas. [8] 

3.1.1 Prescrição médica 

Nos últimos anos, tendo em vista a desmaterialização da prescrição de medicamentos por Denominação Comum 

Internacional (DCI) e no sentido de promover a sua prescrição via sistema eletrónico, a legislação tem sofrido 

bastantes alterações. Atualmente existem três tipos de receitas médicas: receita eletrónica materializada (REM), 

receita eletrónica desmaterializada (RED) e receita manual. [9] 

Segundo a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, a prescrição de MPS tem de ser efetuada através de meios 

eletrónicos, podendo ser disponibilizada ao utente em papel (REM) ou através de um equipamento eletrónico 

(RED). [9] Tanto na REM como na RED, é necessário a introdução dos seguintes códigos: número da receita, 

código de dispensa e código de opção, para conseguir ter acesso à prescrição. As receitas eletrónicas apresentam 

inúmeras vantagens, além de diminuírem muito os erros tanto na prescrição como na dispensa, os medicamentos 

podem ser dispensados por partes e em qualquer farmácia. 

A validade de uma REM é de trinta dias. Podem ser dispensadas, no máximo, 4 embalagens por receita, sendo que 

só podem ser prescritos 4 medicamentos diferentes, não ultrapassando as 2 embalagens por medicamento. [8] 

A receita eletrónica desmaterializada tem uma validade de trinta dias para medicamentos a serem utilizados em 

tratamentos de curta ou média duração, não ultrapassando as duas embalagens por medicamento, ou de seis meses, 

para medicamentos a serem utilizados em tratamentos de longa duração, num máximo de seis embalagens por 

medicamento. [10] 

Segundo o artigo 8ª da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, em casos excecionais particularmente, por falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou por alguns profissionais que têm um máximo 

de quarenta prescrições por mês permitidas, pode ser utilizada a receita manual. [10] A receita manual tem uma 

validade de trinta dias, não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes, e a escrita tem de ser com caneta da 

mesma cor. Podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos distintos, não ultrapassando as duas 

embalagens por medicamento, num total de quatro embalagens por receita. [9] 

Durante o meu estágio, as REM e RED foram aquelas com que mais dispensei medicamentos. As receitas manuais 

foram as que me criaram maiores dificuldades, principalmente devido à ilegibilidade na caligrafia do prescritor. 

3.1.2 Validação da prescrição médica 

De modo a garantir que a dispensa dos medicamentos indicados na receita médica ocorre de forma segura e eficaz, 

é necessário que esta seja primeiramente validada pelo farmacêutico. 

Para que se valide uma receita médica, esta deve ter os seguintes elementos: nome e número de utente ou número 

de beneficiário, do prescritor e do local de prescrição, o número e a validade da receita, identificação dos 

medicamentos por DCI, da dosagem, da forma farmacêutica e do tamanho da embalagem, assim como a posologia, 

duração do tratamento e número de embalagens, e ainda a data de prescrição. [1,9] Quando os medicamentos são 

prescritos por nome comercial, deve constar da receita uma justificação técnica do prescritor, que pode ser uma 

das três seguintes: “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”, que se refere a medicamentos com margem ou índice 
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terapêutico estreito, definidos numa lista do INFARMED; Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia; 

Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. [9] No caso das exceções a) e b) o 

farmacêutico é obrigado a dispensar o medicamento indicado na prescrição médica, no entanto, relativamente à 

exceção c), o utente tem opção de escolha, podendo optar por um medicamento semelhante ao definido na receita, 

desde que o preço seja igual ou inferior. [9] 

A receita manual é mais suscetível a erros, por isso, requer mais cuidados na sua validação. Deste modo, além dos 

dados referidos anteriormente, deve verificar-se a presença da vinheta identificativa e da assinatura do médico 

prescritor. A exceção justificativa deve estar corretamente preenchida, verificando-se se a data da prescrição não 

ultrapassa os trinta dias, bem como a entidade comparticipante e o regime de comparticipação especial, quando 

aplicável. 

A validação da receita manual causou-me alguma dificuldade quando iniciei o atendimento, visto ser mais 

suscetível a erros, no entanto, com a ajuda da equipa da FDM, consegui ultrapassar este problema. 

3.1.3 Regimes de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos tem como objetivo assegurar o igual acesso dos utentes aos medicamentos, 

deste modo, atualmente existem dois regimes de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS): o geral 

e o especial. [11] 

Os quatro escalões apresentados pelo regime geral de comparticipação de medicamentos, aplicam-se sobre o PVP 

dos medicamentos e são: Escalão A - 90%; Escalão B - 69%; Escalão C - 37%; Escalão D - 15%, em que os 

medicamentos são inseridos consoante a classificação farmacoterapêutica. [11] 

O regime especial de comparticipação aplica-se aos pensionistas cujo rendimento total anual é inferior a catorze 

vezes a retribuição mínima nacional em vigor no ano civil transato e por isso para estes acresce à comparticipação 

já referida anteriormente 5% no escalão A e 15% para os restantes escalões. [11] Este regime especial abrange 

também os medicamentos destinados a determinadas patologias ou a grupos especiais de utentes. O membro do 

Governo responsável pela área da saúde é quem define por despacho esta comparticipação, sendo por isso que na 

receita médica deve estar mencionado o diploma legal correspondente. [11] 

Também têm total comparticipação, as agulhas, as seringas e as lancetas utilizadas no controlo da diabetes Mellitus, 

os produtos dietéticos com caráter terapêutico prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou 

nos centros de tratamento dos hospitais que tenham protocolo com este e os dispositivos médicos de apoio a doentes 

ostomizados e/ou com incontinência/retenção urinária. Os medicamentos manipulados, as tiras- teste para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as câmaras expansoras, são também abrangidos por uma 

percentagem de comparticipação pelo SNS.[9] 

Por último, ainda existem os regimes de comparticipação associados a subsistemas de saúde de entidades privadas 

que são associados à participação do SNS, exemplo disso são os Serviços de Assistência Médico Social (SAMS) 

dos trabalhadores do setor bancário, no entanto é sempre necessária a apresentação do cartão de beneficiário para 

que o utente usufrua desta comparticipação complementar. 

Ao longo do meu estágio dispensei prescrições com diferentes regimes de comparticipação e subsistemas de saúde. 

Na FDM a maioria dos utentes usufrui apenas da comparticipação do SNS seguindo-se os utentes beneficiários 

dos SAMS. 

3.1.4 Conferência de receituário e Faturação 

A conferência de receituário é um processo que visa a deteção de erros nas prescrições médicas, de modo a que 

estas sejam válidas e assim, a farmácia receba o valor referente à percentagem comparticipada. O processo de 
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conferência de receituário inicia-se na dispensa do medicamento, em que são verificados os critérios referidos no 

ponto 3.1.2. (Validação da prescrição médica), verificando a conformidade da receita e deste modo a correta 

dispensa, sendo depois carimbada, datada e assinada. Posteriormente, as receitas são organizadas por entidades 

comparticipantes, separadas em lotes de trinta, e conferidas, de modo a verificar o cumprimento de todos os 

critérios acima mencionados, sendo também impresso um verbete de identificação de lote e a relação de resumos 

de lote para cada entidade. [12] Até ao dia 10 do mês seguinte, a fatura, a relação de resumo de lotes, os verbetes 

de identificação de lotes e as receitas médicas, são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas, no caso das 

receitas de comparticipação pelo SNS, ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), no caso de a 

comparticipação ser por outros subsistemas de saúde. [12] Após verificação da documentação enviada, e caso tudo 

esteja de acordo com a legislação, o valor das comparticipações é reembolsado à farmácia. 

3.1.5 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes contêm substâncias ativas que estimulam ou deprimem o sistema 

nervoso central, daí terem elevado interesse terapêutico, devido à sua capacidade de atuação. Os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes podem ser utilizados em atividades ilícitas, causando dependência física e/ou 

psíquica e, por estas razões, são sujeitos a um controlo mais rigoroso que os restantes medicamentos. 

Posto isto, estes medicamentos requerem uma atenção especial devendo por isso serem armazenados num local 

mais reservado, que no caso da FDM é no robot. Quando efetuamos a sua dispensa, além da validação comum a 

todos os medicamentos, devem ser registados os dados do usuário da medicação e do utente adquirente, caso não 

seja o próprio, o número da prescrição, os dados da farmácia, os medicamentos dispensados e a data da dispensa. 

[8] Para além do documento habitual é emitido um documento, em duplicado, com todos estes dados, o qual deve 

ser arquivado no dossiê da farmácia durante três anos. [8] Além disso, mensalmente, a farmácia envia ao 

INFARMED uma cópia das receitas manuais dispensadas, até ao dia oito do mês seguinte à dispensa. Mensalmente 

é enviado o registo das saídas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. No final do ano, é obrigatório 

mandar o balanço das entradas e saídas destes medicamentos, tendo que ficar uma cópia do mesmo no dossier da 

farmácia. [13] 

No meu estágio contactei, por diversas vezes, com receitas cuja prescrição continha medicamentos psicotrópicos 

e estupefacientes, podendo dispensar alguns destes medicamentos sob vigilância do farmacêutico. 

3.1.6 Medicamentos genéricos e Sistema de preço de referência 

Os medicamentos genéricos apresentam a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem que o 

medicamento de marca que foi usado como referência. [14] A sua grande vantagem é o facto de apresentarem 

preços inferiores ao medicamento original, mantendo a mesma qualidade, segurança e eficácia, comprovadas 

através de estudos de bioequivalência. [14] O farmacêutico deve alertar o utente para o seu direito de opção por 

estes medicamentos, com exceção das situações em que no mercado só exista medicamento de marca ou quando o 

médico prescritor apresentar uma justificação técnica. O sistema de preço de referência é utilizado para calcular 

o valor da comparticipação dos medicamentos prescritos no âmbito do SNS e para os quais existem medicamentos 

genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. [15] Os medicamentos genéricos são integrados em 

grupos homogéneos e o preço de referência corresponde à média dos cinco PVP mais baixos do grupo. [14] 

Trimestralmente, os PVP dos medicamentos são revistos, podendo por isso existir alterações na sua 

comparticipação. [14] 
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Na FDM, o procedimento geral é questionar o utente sobre a preferência entre medicamento de marca ou 

genérico, quando é um tratamento agudo ou que se irá iniciar. No caso da medicação crónica, é dispensado o 

medicamento habitual, exceto quando o utente nos solicite outro. 

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Todos os medicamentos que não preencham as condições descritas na legislação para serem classificados como 

MSRM são definidos como MNSRM, podendo ser dispensados aos utentes sem a apresentação de uma prescrição 

médica. [8] Estes podem ser vendidos fora das farmácias, em locais devidamente autorizados. [16] Geralmente, 

não são alvo de comparticipação pelo SNS, salvo algumas exceções, sendo que nestes casos o PVP é fixo e surge 

na embalagem do medicamento. [17] Nos restantes, o PVP é variável consoante o local de venda. 

Dentro dos MNSRM existe uma subcategoria que, devido ao seu perfil de segurança ou às suas indicações, é de 

dispensa exclusiva em farmácia, pois exige a intervenção de um farmacêutico e a aplicação de protocolos de 

dispensa, e que são denominados medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF). [18,19] 

3.2.1 Indicação farmacêutica 

Os MNSRM podem ser dispensados perante aconselhamento do farmacêutico, com base nos sintomas descritos 

pelo utente ou serem solicitados pelo próprio. O farmacêutico deve avaliar cada uma das situações descritas 

anteriormente e após isso, incentivar o uso racional destes medicamentos. 

Depois de avaliada a situação, caso o farmacêutico se depare com situações de foro mais grave, deve encaminhar 

o utente para uma consulta médica ou, caso se trate de um transtorno menor, aconselhar um MNSRM e/ou medidas 

não farmacológicas. [1] Na escolha do medicamento, o farmacêutico deve considerar a situação fisiológica do 

utente, a existência de alergias e de problemas de saúde anteriormente diagnosticados, assim como outros 

medicamentos que esteja a tomar. [1] 

Durante o meu estágio, foram muitas as vezes que me solicitaram MNSRM, contudo, em alguns dos casos, o 

medicamento que o utente solicitava não se adequava à situação clínica do mesmo, apesar disso tentei sempre 

dispensar o MNSRM mais adequado. Deste modo, comuniquei aos utentes a informação necessária da forma mais 

simples e objetiva para que entendessem e não houvesse dúvidas durante o tratamento. Sempre que necessário 

pedi ajuda aos meus colegas da FDM de modo a ser instituída a terapêutica mais adequada. 

3.3 Outros medicamentos e Produtos de saúde 

Além dos MSRM e dos MNSRM, na FDM, existem outros MPS que podem ser aconselhados pelo farmacêutico 

no tratamento de transtornos menores ou como adjuvantes da terapêutica. 

3.3.1 Medicamentos e produtos manipulados 

Segundo a portaria no 594/2004 denomina-se de medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. [20] Deste modo, as 

fórmulas magistrais são preparadas para um utente específico seguindo, por isso, uma prescrição médica; já os 

preparados oficinais são preparados para vários utentes, segundo uma farmacopeia ou um formulário [20]. Dado 

que existem medicamentos manipulados que têm prescrição médica, estes também poderiam estar na secção dos 

MSRM. Na FDM, os pedidos de medicamentos manipulados não justificam a sua preparação, por isso, sempre 

que surgem é realizada uma encomenda a outra farmácia com a qual tem parceria. 

3.3.2 Medicamentos e produtos veterinários 

Segundo o Decreto-Lei n.º 314/200 de 28 de Outubro é considerado um medicamento veterinário toda a substância, 

ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 
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doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, e que tenha capacidade de restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. [21]. Os medicamentos 

veterinários (MV) são cruciais na proteção da saúde pública, particularmente na prevenção de doenças 

transmissíveis ao Homem, sendo por isso que a maior parte destas doenças têm sido controladas pelos avanços da 

ciência e pela criação de novos MV. 

A FDM tem para venda antiparasitários internos e externos, antibióticos, anticoncecionais e produtos de higiene, 

no entanto aqueles que são mais vendidos são os antiparasitários externos e internos. 

Durante o meu estágio, dispensei alguns medicamentos e produtos veterinários, no entanto, no aconselhamento 

farmacêutico não me senti tão à vontade, visto ser uma área pouco abordada durante o meu ciclo de estudos. 

3.3.3 Medicamentos e produtos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são “obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode ter vários princípios.”[22] Na preparação 

destes medicamentos recorremos a diluições e dinamizações sucessivas da substância ativa, sendo por isso que no 

produto final a quantidade de substância ativa é ínfima. [22] A FDM disponibiliza alguns produtos homeopáticos, 

no entanto a sua dispensa é pouco comum. 

Durante o meu estágio, reparei que poucos foram os utentes que solicitaram os medicamentos homeopáticos, no 

entanto aqueles que o fizeram foi por acreditarem que estes são uma ótima alternativa à terapêutica convencional, 

com relação aos efeitos adversos e às interações medicamentosas. 

3.3.4 Dispositivos médicos 

De acordo com o Decreto-Lei nº145/2009 um dispositivo médico (DM) é “ qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software 

destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios.” Estes DM são destinados pelo seu fabricante a terem a mesma finalidade de um 

medicamento, ou seja, prevenir, diagnosticar ou tratar doenças humanas, no entanto não exercem esta função por 

mecanismos farmacológicos, metabólicos ou imunológicos. [23,24]A FDM dispõe de uma grande variedade de 

dispositivos médicos, nomeadamente material de penso, compressas, ligaduras, material ortopédico, material de 

ostomia, meias de compressão e de descanso, dispositivos para controlo da glicemia, entre outros. 

A dispensa de dispositivos médicos foi recorrente durante o meu estágio, que tanto ocorreu por indicação 

farmacêutica, por solicitação do utente e por prescrição médica. Os dispositivos médicos mais requisitados foram 

as meias de descanso, os testes de gravidez, os copos de recolha de urina e o material de penso. A maioria dos 

dispositivos médicos dispensados por prescrição médica são os destinados ao controlo daglicemia. 

3.3.5 Suplementos alimentares e Produtos de alimentação especial 

Os suplementos alimentares e Produtos de alimentação especial são regulamentados pela Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, 

destinando-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, constituindo fontes concentradas de 

determinadas substâncias nutricionais ou outras com efeito nutricional ou fisiológico [25] Deste modo, os 

suplementos nunca devem substituir uma dieta variada nem serem utilizados como medicamentos. [26] Os 
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produtos de alimentação especial são também géneros alimentícios adequados a um objetivo nutricional, daí terem 

um processo de fabrico ou composição diferente dos restantes. [27] Por norma, destinam-se a pessoas com 

perturbações metabólicas e lactentes ou crianças de pouca idade. [27] A FDM dispõe de inúmeros suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, de modo a satisfazer as diferentes necessidades dos utentes, sendo 

por isso que apresentam diferentes constituições. 

Diariamente, na FDM são dispensados vários suplementos alimentares e produtos de alimentação especial. Os 

suplementos alimentares destinados à fadiga e às astenias são os mais são vendidos na FDM, no entanto, os 

suplementos de magnésio também são bastante solicitados pelos utentes. Relativamente aos produtos de 

alimentação especial, os mais dispensados são aqueles que se destinam aos lactentes e às crianças até aos 4 anos. 

3.3.6 Produtos cosméticos e de higiene corporal e Artigos de puericultura 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) abrangem todas as substâncias ou preparações que se 

destinam a contactar com as partes superficiais do corpo humano como a epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e mucosas bucais, tendo como intuito limpar, perfumar, 

modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir odores corporais. [27] A FDM apresenta uma forte 

e diversificada componente na área da cosmética, dada a crescente procura por parte dos utentes e também a 

expansão do mercado nesta área. Marcas como Filorga®, Caudalie®, Uriage®, Elgydium®, Klorane® são algumas 

das que a FDM apresenta para venda. Um dos pontos cruciais para a eficácia destes produtos é o aconselhamento 

farmacêutico. Os artigos de puericultura têm como principal objetivo facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a 

alimentação e a sucção das crianças. [28] Esta é outra área em que a FDM investe apresentando assim uma vasta 

gama de produtos, com marcas como a Mustela®, Nutribén®, Nestlé®, Chicco®, entre outras. 

Durante o meu estágio, aconselhei diversos PCHC, nomeadamente para cuidados íntimos, acne, pele de bebé 

principalmente atópica, proteção solar para o rosto, cuidado dos pés e mãos, entre outros. Deste modo, considero 

importante conhecer as características de cada produto, permitindo assim um correto aconselhamento, essencial 

para o sucesso dos mesmos. 

4 Serviços em farmácia comunitária 

Atualmente, as farmácias comunitárias têm um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar da população 

que não se restringe somente à dispensa de MPS passa também pela prestação de serviços permitindo assim 

acompanhar o utente de forma mais próxima. Na FDM são prestados diversos serviços como a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, nomeadamente colesterol total, triglicerídeos, glicemia, pressão arterial e 

peso, avaliação corporal, administração de injetáveis, realização de testes de gravidez, consultas de nutrição e 

podologia e entrega de MPS ao domicílio. A FDM apresenta uma parceria com a ValorMed, deste modo, procede 

à recolha de medicamentos fora do PV ou que já não são utilizados. 

A determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos foi também uma das primeiras atividades que realizei 

no meu estágio, o que me permitiu o contacto mais próximo com os utentes. A determinação da pressão arterial 

é um dos parâmetros mais solicitado pelos utentes, tentei sempre perceber a história clínica dos utentes e se 

realizavam alguma medicação para lhes proporcionar um melhor aconselhamento. 

5 Formações 

O farmacêutico, como profissional de saúde e face à constante evolução dos conhecimentos científicos nas áreas 

farmacêutica e médica, tem o dever de manter a atualização e melhoria dos conhecimentos, de modo a melhorar e 

aperfeiçoar constantemente a sua atividade. [29] 
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Durante o meu estágio, assisti a algumas formações, que me ajudaram a complementar os conhecimentos 

adquiridos no meu ciclo de estudos (Anexo 2), nomeadamente, da DEPOT (Anexo 3) e da ISDN. 

 

Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio 

 
1 Pediculose 

1.1 Enquadramento do tema e intervenção na comunidade 

Quando iniciei o meu estágio, algumas colaboradoras da farmácia incentivaram-me a abordar o tema da 

“pediculose”. Deste modo, e com o passar do tempo fui-me apercebendo que realmente este tema merecia destaque 

uma vez que, muitos dos utentes da FDM recorriam a esta, à procura de ajuda para o tratamento da pediculose. 

Durante o atendimento, reparei que a maioria dos utentes estavam mal-informados relativamente a esta 

problemática, do qual falavam por vezes com vergonha, e alguns casos eram recorrentes. Alguns dos utentes 

desconheciam os aspetos básicos da infestação, e além disso não sabiam como a prevenir ou tratar. Por vezes diziam 

já ter experimentado soluções caseiras, como o uso de azeite e vinagre, no entanto não obtinham sucesso. A maioria 

dos produtos disponíveis para tratamento não lhes era conhecida, uma vez que limitavam-se a pedir um champô. 

Dada a frequência de situações semelhantes, decidi aprofundar o estudo da pediculose, de modo a poder elaborar 

um panfleto informativo (Anexo 4) e um questionário no google forms (Anexo 6) para o utente e a esclarecer 

melhor as suas dúvidas. O panfleto informativo comtemplava a seguinte informação: o que são piolhos, se os piolhos 

estão relacionados com a falta de higiene, os tratamentos possíveis, onde se podem comprar os antiparasitários, 

recomendações, entre outras informações. Foram realizados cerca de 150 panfletos. O questionário realizado no 

google forms intitulava-se de “Questionário dirigido aos utentes da FDM que de alguma forma contactaram ou 

foram afetados pela Pediculose.” A partir do momento que decidi elaborar este projeto, sempre que um utente se 

dirigia à farmácia devido à pediculose anotava quais as principais lacunas que estes apresentavam relativamente a 

esta temática. Deste modo, e com base nas anotações que fiz durante os atendimentos elaborei o questionário. De 

forma a divulgar o questionário e a obter o maior número de respostas dos utentes da FDM, decidi enviá-lo por 

email através do email da FDM e partilhar o link deste no Facebook e no Instagram da farmácia. Normalmente a 

pediculose não necessita de intervenção médica e os utentes estão, no geral, mal- informados. O farmacêuticoé 

oprofissional de saúde com o papel mais ativo e importante notratamento e prevenção desta parasitose, pelo que 

achei importante o seu estudo. Além disso, os possíveis efeitos adversos dos pediculicidas e o aumento de 

resistências nos últimos anos exigem um melhor conhecimento de alternativas para prestar um aconselhamento 

mais adequado, que só poderá ser efetuado caso se conheça bem os produtos disponíveis no mercado. Deste modo, 

decidi dar uma palestra (Anexo 5) às colaboradoras da FDM onde falei da pediculose mas foquei-me 

essencialmente nos tratamentos tópicos disponíveis na farmácia. Antes da preparação da palestra fiz um 

levantamento dos produtos de tratamento e prevenção da pediculose disponíveis na FDM, para falar do mecanismo 

de ação, do modo de aplicação, das substâncias ativas, entre outras informações que achei importantes, permitindo 

deste modo que ficassem com uma ideia mais clara de qual aconselhar consoante cada situação. Além destes 

trabalhos preparei duas publicações para as redes sociais da FDM (Facebook e Instagram), uma sobre o ciclo de 

vida do piolho (Anexo 7) e outra sobre os mitos da pediculose (Anexo 8), no entanto não tive oportunidade de 

implementar estes trabalhos, mas num futuro próximo será oportunamente divulgado o conteúdo. Com este 

trabalho, aprofundei os meus conhecimentos acerca do tratamento desta infestação que ainda 
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acomete muitas crianças e consequentemente a família, sendo que nesta farmácia, as vendas deste tipo de produtos 

eram consideráveis comparativamente a outros produtos/dispositivos médicos vendidos . 

1.2 Introdução ao tema 

A pediculose é uma infestação exclusivamente humana, sendo causada por três espécies diferentes do ectoparasita 

piolho, que consoante a sua localização no hospedeiro adquire diferentes designações: Pediculus humanus capitis 

(pediculose do couro cabeludo), Pediculus humanos corporis (pediculose do corpo) ou Phtirus pubis (pediculose 

da zona púbica). [30] O piolho humano alimenta-se de sangue do hospedeiro, sendo por isso designado de 

hematófago. A espécie Pediculus humanus capitis, popularmente conhecida por piolho do couro cabeludo, como 

referido anteriormente, ou simplesmente piolho, apresenta uma elevada prevalência nas crianças em idade escolar 

e pré-escolar. Apesar da sua relativa benignidade, este causa um grande desconforto físico, psicológico e social. 

[31] 

1.3 Epidemiologia 

A pediculose é um problema de saúde pública mundial, que pode afetar pessoas de qualquer idade 

independentemente da sua condição social ou estrato demográfico, apesar de muitas vezes estar associada às 

classes sociais mais baixas e por conseguinte à falta de higiene o que é uma ideia errada.[36] 

Este problema de saúde pública, tem como principal alvo as crianças, do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 3 e os 11 anos. [36,37] A infestação tanto ocorre nos países em desenvolvimento como nos países 

desenvolvidos, tendo por isso uma distribuição ubiquitária [38]. As taxas de prevalência da Pediculose Capilar nos 

indivíduos de raça negra são menores, visto que os piolhos apresentam maior dificuldade de fixação nas hastes 

pilosas destes, dada a sua conformação ovalada. [34] Em Portugal, uma em cada três crianças já teve piolhos num 

dado momento da sua vida [39]. Nos últimos anos, o aumento da população e a resistência dos piolhos aos 

tratamentos com inseticidas, têm contribuído para o aumento da pediculose, sendo por isso crucial fazer um uso 

consciente e responsável dos inseticidas [39]. 

1.4 Ciclo de vida do parasita 

Pediculus humanus Capitis é um inseto ectoparasita, de corpo achatado, apresenta uma cor branca-acastanhada, 

com 1 a 2 mm de comprimento, tem 6 patas com garras que permitem a sua fixação no couro cabeludo do 

hospedeiro e uma boca adaptada à sucção do sangue. Como o piolho é exclusivo do ser humano, ele alimenta-se 

da sucção de sangue humano, daí apresentar estas características morfológicas adequadas à sua alimentação. No 

hospedeiro, aloja-se na região occipital e retro-auricular da cabeça, proporcionando condições de temperatura e 

humidade adequadas ao seu desenvolvimento. [40,41]O ciclo de vida do Pediculus Humanus capitis apresenta três 

estádios de desenvolvimento: o ovo, a ninfa e a forma adulta (Figura 1). A fêmea do piolho adulto deposita na base 

da haste pilosa, cerca de 10 ovos/dia, estes ovos, também designados de lêndeas apresentam uma cor branca- 

amarelada. Após 6 a 9 dias, de se fixarem ao cabelo as lêndeas que eclodem originam as ninfas. Estas apenas 

diferem do piolho adulto no tamanho (são mais pequenas) e na capacidade de reprodução. Somente após 7 dias o 

que corresponde a três mudas, a ninfa atinge o seu estádio de maturação, ou seja, o seu máximo desenvolvimento 

estando assim pronta para a reprodução originando o piolho adulto. [37,40,42]As fêmeas do piolho têm dimensões 

superiores aos machos. O piolho adulto vive aproximadamente 30 dias e para sobreviver necessita de alimentar- se 

várias vezes ao dia através da sucção de sangue. No entanto, se não possuir um hospedeiro, o piolho sobrevive 

apenas 2 dias. [32,33] 
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Figura 1. Esquema representativo do ciclo de vida de Pediculus humanus capitis, adaptado de [37]. 

 
 

1.5 Sinais e Sintomas 

As infestações causadas por piolhos normalmente são consideradas assintomáticas. A nível clínico, a infestação 

manifesta-se por um prurido intenso, sensação de cocegas ou sensação de que algo se move na cabeça. 

Relativamente ao prurido, à medida que o parasita faz a sucção do sangue para se alimentar a sua saliva entra em 

contacto com o couro cabeludo do hospedeiro provocando esta sensação desagradável. Quando se está perante 

uma primeira infestação o desconforto poderá ocorrer após 2 a 4 semanas, uma vez que o couro cabeludo ainda 

não tem sensibilidade às substâncias injetadas pelo piolho aquando da sucção. [37,40] Quando estamos perante 

uma pessoa reincidente à parasitose o prurido manifesta-se até dois dias depois da infestação.[43] O desconforto 

provocado por este sintoma é a principal causa da dificuldade em dormir, da falta de atenção na escola e da infeção 

cutânea do couro cabeludo provocada por Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. [34,43] Nos casos 

mais graves, esta parasitose pode provocar anemia. [44] Além destes sintomas, pode causar morbilidade 

essencialmente psicológica que resulta da conotação negativa intrínseca à parasitose. [34,45] 

1.6 Transmissão 

Contrariamente ao que a maioria da população relata, os piolhos não têm capacidade para saltar, nem voar, pelo 

que a principal forma de transmissão dá-se por contacto direto com a pessoa portadora da infestação, ou seja, de 

cabeça para cabeça. Deste modo, é compreensível, que a maior prevalência se verifique nas crianças, dado que 

estas têm mais contacto, nas escolas, nos centros de estudo, entre outras atividades. No entanto, apesar de a 

transmissão por contacto indireto, ser menos comum, também pode ocorrer, dado que o piolho fora do hospedeiro 

só consegue sobreviver 2 dias. Esta transmissão ocorre através de fomites, exemplo disso são as roupas, os chapéus, 

os lenços usados por alguém com infestação ativa, entre outros objetos pessoais como os pentes, escovas ou toalhas. 

A transmissão também é comum caso se utilize a mesma almofada, os brinquedos de peluche 
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ou pelo sofá e tapetes. [37] 
 

 

1.7 Diagnóstico 

O diagnóstico da pediculose é efetuado fundamentalmente pela visualização a olho nu de piolhos vivos ou de 

ninfas e ovos (lêndeas) na cabeça do hospedeiro. [44] O cabelo do ser humano cresce aproximadamente 1 cm/mês. 

Deste modo, é possível ter noção do início da infestação, através da distância que as lêndeas mais velhas se 

encontram do couro cabeludo. Caso as lêndeas, distem mais de 6cm do couro cabeludo são consideradas inviáveis 

e por isso a infestação pode não estar ativa.[37] Os piolhos e as lêndeas, apresentam dimensões muito pequenas, 

que dificultam a sua visualização, sendo necessário recorrer a um pente elétrico ou a uma lente de aumento para 

tornar a deteção mais rápida e eficiente.[34,40] Outro método sugerido por alguns especialistas, é a utilização de 

substâncias lubrificantes como água ou condicionador, que vão diminuir a movimentação dos piolhos e excluir a 

possibilidade de eletricidade estática dado que , a redução da eletricidade estática facilita o diagnóstico.[41] Para 

além da pessoa afetada, todas as pessoas com contacto próximo desta, devem fazer o diagnóstico. [40] 

1.8 Tratamento 

O tratamento deve ser feito em conformidade com a idade da pessoa infetada e com o ciclo de vida do piolho, sendo 

que este apenas deve ser efetuado caso a pessoa tenha a infestação ativa. Atualmente, existem dois tipos de 

tratamento para a pediculose que são os tratamentos por métodos químicos e os tratamentos por método físicos. 

Os tratamentos por métodos químicos podem ser de aplicação tópica ou orais, já os tratamentos por métodos físicos 

são os MNSRM ou sujeitos a prescrição. O uso abusivo e incontrolável de produtos químicos pode acarretar graves 

problemas, tais como, o aparecimento de resistências e de efeitos adversos aos produtos de tratamento. [47] Estes 

podem tornar-se ineficientes devido às resistências e por conseguinte levam à falência da terapêutica. Deste modo, 

os tratamentos por métodos físicos têm ganhado cada vez mais espaço, dado que não propiciam o aparecimento 

das resistências. [34] 

Se numa família (agregado familiar) mais do que uma pessoa tem pediculose, todos devem efetuar o tratamento 

no mesmo período. [40] Para que o tratamento seja eficiente é crucial que a aplicação do produto seja feita em toda 

a extensão do cabelo, preferencialmente seco, e em concordância com o descrito no folheto informativo do produto. 

Além disso, é muito importante que se cumpra o tempo de atuação do produto e o cabelo deve ser escovado com 

um pente metálico pois só deste modo se assegura a eliminação total dos piolhos e das lêndeas. Um tratamento 

eficiente necessita de duas aplicações do produto uma vez que os piolhos podem encontrar-se em diferentes fases 

do seu ciclo permitindo eliminar as ninfas que vão eclodindo consecutivamente até chegarem à fase adulta. A 

primeira aplicação mata principalmente os piolhos adultos e jovens, já a segunda aplicação, que é feita 7 dias 

depois, mata os piolhos que eclodiram e maturaram após a primeira aplicação. [34,40] 

1.8.1 Tratamento Químico 

No tratamento químico existem dois métodos diferentes para tratar a PC, que são os métodos químicos tópicos e 

os sistémicos (ou orais). Como, nos últimos anos, a resistência aos tratamentos tópicos tem vindo a aumentar, tem- 

se optado pela combinação destes com medidas mecânicas. [46] Os piolhos sofrem um mecanismo de 

neurotoxicidade seletiva provocada pelos produtos químicos. 

Os principais produtos usados no tratamento da pediculose estão descritos na tabela 1 . 



26 

Tabela 1 - Métodos químicos para eliminação dos piolhos capilares. 
 

 

 
 

Agente Atividade Modo de Ação Forma 

Farmacêutica 

Limitações Efeitos 

Adversos 

Piretroides 

Naturais[34,40,45,48] 

Fraco Ovicida ; 

Pediculicida. 

Bloqueio dos canais 

transportadores de 

sódio, levando assim 

à despolarização das 

neuromembranas, 

propiciando paralisia 

respiratória e por 

conseguinte morte 
do piolho por asfixia. 

 Como a piretrina é 

extraída das flores 

do crisântemo deve 

ser evitada por 

pessoas com 

alergias a esta 

planta; 

Aumento das 

resistências. 

Alergias 

Permetrina 

1%[34,40,45,48] 

Fraco Ovicida ; 

Pediculicida. 

Mecanismo de ação 

idêntico aos 

piretroides naturais . 

Espuma 

cutânea; 

Creme; 

Champô; 

Loção. 

Nos últimos anos 

tem-se assistido a 

um aumento do 

número de 

resistências do 

piolho à 

Permetrina. 

Asma; 

Dificuldade 

Respiratória; 

Prurido e 

eritema do 

couro cabeludo. 

Fenotrina 0,2%[43,51] Pediculicida; 

Ovicida 

Mesmo mecanismo 

de ação da 

permetrina. 

Champô A Fenotrina não é 

recomendada em 

crianças com idade 

inferior a 30 meses. 

Não deve ser 

administrada 

durante a gravidez. 

Risco de 

convulsões em 

bebés e 

crianças. 

 

Possibilidade de 

agitação e 
convulsão em 
pessoas idosas. 

Malatião 0.5%[36,40,41] Atua Inibe as Loção Apenas está Irritante para a 

rapidamente colinesterases disponível para pele. 
como causando paralisia prescrição nos Facilmente 

pediculicida; do trato respiratório Estados Unidos, no inflamável. 

Tem uma alta do piolho. entanto é  

atividade  comercializado  

ovicida (cerca  over the counter  

de 98%)  noutros países  

  Apresenta  

  resistências.  

  Odor desagradável.  

Lindano 1%[34,40,48] Pediculcida Inibe Champô; Não é Neurotoxicidade 
competitivamente o Loção; recomendado como e depressão da 

recetor do ácido γ- Solução primeira linha de medula óssea. 

aminobutírico cutânea. tratamento, devido  

(GABA)  ao seu elevado  

estimulando o  potencial  

Sistema Nervoso  neurotóxico, sendo  

Central. Desta  por isso que não  

forma, propicia o  está disponível para  

aumento da atividade  uso no tratamento  

colinérgica que  da Pediculose.  

termina com a morte    

do piolho.    
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O uso excessivo destes produtos desenvolveu mecanismos de resistências e desencadeou a procura de novos 
 

 

pediculícidas. [48] Desta forma, a FDA aprovou novas terapias, entre as quais: o álcool benzílico a 5%, o 

Spinosad a 0,9% e a Ivermectina. 

 
Tabela 2 - Outros métodos químicos para eliminação dos piolhos capilares. 

 
 

Agente Atividade Mecanismo 

de Ação 

Forma 

farmacêutica 

Limitações Efeitos 

Adversos 

Faixa Etária 

Álcool Benzílico 5% 

[40,48] 

Pediculicida. Asfixia do 

Piolho. 

 Não existe em 

Portugal . 

A sua segurança 

ainda não foi 

estabelecida em 

pessoas com 

mais de 60 anos. 

Irritante para 

a pele . 

Maiores de 6 

meses. 

Spinosad 0.9%[40,48,52] Pediculicida; 

Ovicida. 

Interrupção 

da atividade 

neuronal do 

piolho nos 

recetores 

nicotínicos. 

Suspensão 

Tópica. 

Não existe em 

Portugal 

Vermelhidão 

ou irritação 

no couro 

cabeludo. 

Maiores de 6 

meses. 

Ivermectina[34,40,43,48] Pediculicida 

quando o 

piolho se 

alimenta de 

sangue 

humano. 

Atua por 

promoção 

de um 

influxo de 

sódio 

através da 

membrana 

neuronal do 

piolho. 

Loção a 

0,5%; 

Comprimidos. 

Relativamente 

aos 

comprimidos, 

são apenas 

recomendados 

para crianças 

com mais de 

15kg, dado que, 

conseguem 

atravessar a 

barreira 

hematoencefálica 

e bloquear a 

transmissão 

neural. 

Irritante para 

a pele. 

Maiores de 6 

meses. 

 

 

 

 
1.8.2 Tratamento Físico 

Com o aumento das resistências aos tratamentos químicos os métodos físicos têm vindo a ganhar mais destaque, 

dado que são menos tóxicos e por isso mais seguros, além disso têm uma maior eficiência. [43]. Os métodos físicos 

foram classificados pelo INFARMED como dispositivos médicos. [53] Deste modo, destacam-se os tratamentos 

representados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Métodos físicos para eliminação dos piolhos capilares. 
 

 

 
 

Agente Modo de Ação Limitações Efeitos Adversos Faiza Etária 

Remoção 

Mecânica 

[34] 

Remoção dos piolhos e 

lêndeas com pentes de 

dentes finos 

Muito 

trabalhoso e 

tem baixa 

eficácia. 

Só é boa 

opção 

quando 

combinada 

com um 

pediculicida. 

 Menores que 6 meses 

Desequilíbrio 

Osmótico 

[21,34,54,55] 

Envolvência do piolho por 

uma película oclusiva que 

impede que este excrete 

água através dos seus 

espiráculos, 

acabando por morrer. 

Oleosidade 

excessiva do 

cabelo. 

Queimaduras  

Ar quente Baseia-se no facto de os O facto do Não pode ser usado para tratar  
[34,54,57] piolhos não sobreviverem a aparelho ser pessoas que não 

 temperaturas acima dos 51- dispendioso têm sensibilidade à temperatura 
 55ºC. Assim, os piolhos e haver uma ou à dor, que não conseguem 
 morrem quando expostos a exposição comunicar desconforto 
 estas de trinta físico, que têm feridas abertas ou 
 temperaturas durante 30 minutos a úlceras na cabeça, sinais visíveis 
 minutos, através de um uma de escoriações na pele 
 dispositivo semelhante a temperatura ou no couro cabeludo, as que 
 um secador elevada receberam tratamento por radiação 
 de cabelo. limita a na cabeça nos últimos 
  adesão ao 6 meses, ou aqueles que têm 

  método. implantes cranianos ou faciais. 

Eletrocussão 

[34] 

Enquanto se penteia o 

cabelo seco com os seus 

dentes metálicos, o 

 Não 

têm efeitos adversos nem 

contraindicações descritas 

Maiores de 3 anos 

 aparelho emite uma   

 pequena descarga eléctrica   

 ao detectar um piolho,   

 provocando a sua morte.   

 

 

 
1.8.3 Falhas no tratamento 

As falhas no tratamento da PC podem dever-se a vários fatores, tais como: incumprimento do tempo de ação, 

quantidade inadequada de produto usado, realização de apenas um tratamento, realização do segundo tratamento 

fora do tempo previsto (ou antes ou depois) e não realizar o tratamento a todos os membros da família infestados 

no mesmo período. [34, 40] 

Também deve aconselhar-se outro pediculicida quando o tratamento atual não esteja a resultar, dado que a falha 

do tratamento pode, como já referido, dever-se às resistências ao tratamento. [46] 
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1.9 Medidas complementares 
 

 

As medidas complementares são muito importantes dado que ajudam tanto na prevenção da infestação como 

servem de medida complementar do tratamento da pediculose. De modo a prevenir uma infestação ou re-infestação 

é recomendável o uso de repelentes que têm como base compostos naturais tais como neem e tomilho. [54]. Apesar 

do uso destes produtos, é necessário adotar outras medidas de prevenção, tais como: verificar regularmente o couro 

cabeludo; evitar contacto cabeça-a-cabeça; não partilhar os pertences como escovas, bonés, cachecóis, telemóveis, 

entre outros; na piscina deve-se usar touca; prender o cabelo para diminuir a área de contacto; as roupas e pertences 

da pessoa com a parasitose devem ser lavadas a 60ºC, a seco ou fechar os pertences num saco plástico entre 3 dias 

a duas semanas; a casa e o carro devem ser aspirados e o saco do aspirador deve ser deitado fora; os pentes e as 

escovas devem ser colocados em água quente a pelo menos 55ºC durante 5 a 10 minutos. No entanto, caso o objeto 

tenha sido manipulado há mais de dois dias estes cuidados não são necessários, visto que os piolhos não sobrevivem 

mais que esse tempo sem fazerem sucção de sangue e as lêndeas só eclodem a uma temperatura semelhante à do 

couro cabeludo. [40] 

Também é imprescindível que no caso de uma criança que esteja infestada, avisar a escola, pois só assim se evita 

o contágio comunitário, além disso, também é importante explicar às crianças como devem proceder para que não 

fiquem infestadas. 

1.10  Apresentação e discussão dos resultados do “Questionário dirigido aos utentes da FDM que de 

alguma forma contactaram ou foram afetados pela Pediculose.” 

1.10.1 Questionário 

No sentido de avaliar de que forma os utentes da FDM contactaram ou foram afetados pela Pediculose realizou- 

se um questionário em google forms (Anexo 6) adaptado a estes. Este questionário é composto por 20 itens, em 

que são apresentadas algumas situações diárias (e.g., “Qual a melhor forma de combater os piolhos ?”, “Para evitar 

uma nova infestação de piolhos normalmente devemos repetir o tratamento após quantos dias ?”) e é pedido ao 

participante para indicar a frequência com que essas situações lhe acontecem ou como a realizam. 

1.10.2 Descrição da amostra 

A amostra foi constituída por 72 participantes sendo a maioria dos participantes do sexo feminino (n = 57, 80.3%), 

com idades compreendidas entre os 12 e os 54 anos e com idade média 33 anos e do sexo masculino (n=14, 19,7%) 

com idades compreendidas entre os 18 e os 52 anos e com idade média 34 anos. 

1.10.3 Procedimentos estatísticos 

A análise de dados foi realizada através do programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 23. 

Foi realizada inicialmente uma análise exploratória de dados, no sentido de verificar se as variáveis quantitativas 

apresentavam uma distribuição normal, pressuposto que está subjacente à utilização de estatística paramétrica. 

Esta análise teve por base os valores de assimetria e curtose, os resultados dos testes Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk e a análise gráfica. Verificou-se que nem todas as variáveis apresentavam distribuição normal, pelo 

que foram realizados os testes paramétricos e não paramétricos e, uma vez que os resultados obtidos foram os 

mesmos, foram apresentados os resultados dos testes paramétricos (Fife-Schaw, 2006). 

Para análise descritiva das variáveis, foram apresentadas frequências absolutas (n) e relativas (%) para variáveis 

qualitativas, e médias (M) e desvio padrão (DP) para variáveis quantitativas. 

Foi utilizado o teste t para amostras independentes para comparar dois grupos em relação a variáveis quantitativas, 

e a ANOVA para comparar três ou mais grupos em relação a uma variável quantitativa. Para estes dois testes, a 

homogeneidade de variâncias foi testada através do teste de Levene. 
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1.10.4 Resultados 

A Tabela 1 apresenta os resultados das análises de diferenças em termos da idade dos participantes, de acordo com 

a sua perspetiva em relação à pediculose como sendo uma doença, à transmissão de doença pelo piolho, ao que 

fazer em caso de presença do piolho, e qual a melhor forma de o combater. Observa-se que participantes que 

referiram que a pediculose não é uma doença, que o piolho não transmite doença, que optam pela automedicação 

em caso da presença do piolho, e que entendem que o uso de um shampoo indicado é a melhor forma de combate 

ao piolho apresentam idades superiores. No entanto, estas diferenças não são estatisticamente significativas (todos 

p > 0.05). 

 
Tabela 4. Diferenças de idade em função de perceção de pediculose como doença, transmissão de doença pelo 

piolho, o que fazer em caso de presença do piolho, e qual a melhor forma de o combater 

 

 Idade 

 
M (DP) 

Estatística de 

Teste 

 
p 

A pediculose é uma doença    

Não (n = 36) 34.25 (10.75) 
 

t (69) = 1.75 

 

0.084 

Sim (n = 35) 30.23 (8.40)   

O piolho transmite doença? 
   

Não (n = 39) 33.56 (10.08) 
 

 
t (68) = 1.34 

 

 
0.186 

Sim (n = 31) 30.42 (9.40)   

Em caso da presença do piolho 
   

Procura médico (n = 3) 28.00 (7.00) 
  

Procura farmacêutico (n = 61) 32.26 (10.30) F (2, 68) = 0.41 0.668 

Automedica-se (n = 7) 34.14 (5.52) 
  

Melhor forma de combater os 

piolhos 

   

Shampoo indicado (n = 69) 32.46 (9.85)   

Lavar cabeça com vinagre e sal (n = 

2) 

 

25.50 (6.36) 
t (69) = 0.99 0.325 
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Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão 

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises de associação entre o sexo e a perceção dos participantes 

relativamente à pediculose como uma doença, à transmissão de doença pelo piolho e ao que fazer em caso da 

presença de piolho. Observa-se que a maioria dos participantes do sexo masculino (57.1%) não considera a 

pediculose uma doença, enquanto que 50.9% dos participantes do sexo feminino respondeu afirmativamente. 

Relativamente à questão sobre se o piolho transmite doença, a maioria dos participantes do sexo masculino (57.1%) 

respondeu afirmativamente, e a maioria dos participantes do sexo feminino (58.9%) respondeu que não transmite 

doença. No caso da presença do piolho, tanto a maioria dos participantes do sexo masculino (85.7%) como 

feminino (86.0%) responderam procurar o farmacêutico. No entanto, não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas entre o género e as variáveis analisadas (todos p > 0.05). 

 

 
Tabela 5. Associação entre o género e perceção de pediculose como doença, transmissão de doença pelo piolho, 

e o que fazer em caso de presença do piolho 

 Masculino 

 
n (%) 

Feminino 

 
n (%) 

Estatística de 

Teste 

 
p 

A pediculose é uma doença     

Não (n = 36) 8 (57.1) 28 (49.1) 
 

Χ2 (1) = 0.29 

 

0.591 

Sim (n = 35) 6 (42.9) 29 (50.9)   

O piolho transmite doença? 
    

Não (n = 39) 6 (42.9) 33 (58.9)  
Χ2 (1) = 1.17 

 
0.279 

Sim (n = 31) 8 (57.1) 23 (41.1)   

Em caso da presença do piolho     

Procura médico (n = 3) 1 (7.1) 2 (3.5) 
  

Procura farmacêutico (n = 61) 12 (85.7) 49 (86.0) Teste de Fisher 0.809 

Automedica-se (n = 7) 1 (7.1) 6 (10.5) 
  

 
 

1.11 Conclusão 

Em jeito de conclusão, é de salientar que os casos de Pediculose Capilar são cada vez mais recorrentes e o que as 

pessoas sabem não é suficiente para erradicar os surtos que vão surgindo. Deste modo, considero que as ações 

educacionais que realizei foram importantes para instruir tanto os utentes da FDM como as colaboradoras. Realizei 

ações didáticas e interativas expondo informação simples, mas essencial. Optei pela realização da palestra para as 

colaboradoras da FDM, pois assim consegui realizar um trabalho mais dirigido ao farmacêutico e técnico de 

farmácia dado que estes e todos os outros profissionais de saúde, devem manter uma constante aprendizagem e 

atualização ao longo do seu percurso profissional, conseguindo deste modo estimular a discussão e a exposição 
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de questões e dúvidas. No final da exposição do meu trabalho tanto no primeiro como no segundo grupo , senti 

que a apresentação foi uma mais valia para todos os elementos da equipa ,que conseguiram relembrar vários aspetos 

sobre esta parasitose e tirar dúvidas sobre os produtos existentes na FDM e o ciclo de vida do piolho .No caso do 

panfleto, este foi mais direcionado para os utentes da FDM, com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas e mitos 

sobre a pediculose . Já o questionário teve como objetivo recolher informação para a realização de uma análise 

estatística no sentido de avaliar de que forma os utentes da FDM contactaram ou foram afetados pela Pediculose. 

Em suma, estas ações foram bem-sucedidas e a informação essencial foi transmitida aos utentes da FDM e às 

colaboradoras sendo notável através dos comentários finais. 

2 Uso Responsável do Medicamento 

2.1 Enquadramento do tema e intervenção na comunidade 

Este tema surgiu não só por sugestão da Dra. Rita Pereira mas também porque com o tempo comecei a aperceber- 

me que muitas pessoas apresentavam dificuldade em organizar a sua medicação, e além disso, tanto na dispensa 

como no atendimento personalizado, os utentes tinham muitas dificuldades em memorizar as datas/horas das tomas 

bem como para que se destinava cada medicamento. Alguns dos utentes proferiam que devido ao elevado número 

de medicamentos que tomavam num dia, não compravam todos dado que não conseguiam organizar toda a 

informação optando por tomar os medicamentos que na opinião deles eram mais importantes, apesar do 

atendimento informado acerca da importância de efetuar toda a terapêutica. Neste sentido, ao PowerPoint (Anexo 

10), cedido pela Geração Saudável adaptei algum conteúdo que contemplasse a informação teórica necessária 

acerca do uso responsável do medicamento, incluindo: para que servem os medicamentos, como são constituídos 

o que são formas farmacêuticas, quem são os responsáveis pelo uso responsável do medicamento, de que forma 

podemos contribuir para o uso responsável do medicamento, entre outras informações que achei importantes. Com 

base neste trabalho, e com a ajuda da Geração Saudável que se disponibilizou de forma imediata a fornecer material 

de apoio necessário para o sucesso do projeto, realizei uma palestra de sensibilização (duração aproximada de 30 

minutos) aos alunos do 7ªano da escola EB2/3 D. Afonso Henriques sobre este tema, no dia agendado para cerca 

120 alunos, com idades compreendidas entre os 12 e os 13 anos, divididos por dois grupos. Além do PowerPoint 

apresentei dois vídeos do uso responsável do medicamento de cerca de 3 minutos cada para facilitar a captação da 

atenção dos alunos. De forma a tornar dinâmica a apresentação ao longo desta ia fazendo questões aos alunos para 

garantir que me tinham compreendido. O objetivo primordial da palestra foi alertar as faixas etárias mais jovens 

para este tema uma vez que são cidadãos do futuro e que em muitos casos ajudam os avós na organização dos 

medicamentos e nas tomas dos mesmos. No final da palestra distribuímos aos alunos e professores panfletos 

informativos sobre o uso responsável do medicamento, lápis e ainda carteiras para colocação dos medicamentos 

distribuídos por dias da semana e horas, permitindo desta forma que a informação chegasse a casa de cada aluno. 

A elaboração desta palestra permitiu-me conhecer melhor este tema através da pesquisa bibliográfica contribuindo 

assim para ajudar com mais facilidade e segurança os utentes da farmácia. 

2.2 Introdução ao tema 

Os medicamentos têm promovido a eficiência dos sistemas de saúde, sendo uma tecnologia altamente custo- 

efetiva, além disso os medicamentos promovem efeitos positivos sem precedentes, contribuindo para a redução da 

mortalidade e melhoria da qualidade de vida da população. No entanto, estes não apresentam apenas benefícios, 

existem sempre riscos associados e caso sejam utilizados incorretamenterepresentam um grave problema de saúde 

pública. Estudos feitos mundialmente mostram que mais de metade dos medicamentos têm prescrições, dispensa 
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ou venda de forma inadequada, e que cerca de metade dos utentes não utilizam os medicamentos corretamente. 

[60] 

Progressivamente, os medicamentos têm deixado de ser tratados como bens de serviço básicos para auxiliar na 

promoção da saúde, sendo tratados como bens de consumo. Atualmente, assiste-se a um crescente incentivo ao 

consumo de medicamentos e consequentemente ao uso irracional dos mesmos, exemplos disso são a 

polimedicação por doentes crónicos.[63] A falta de prescrição de acordo com as diretrizes clínicas, o número 

excessivo de produtos farmacêuticos no mercado, o fácil acesso à automedicação, a escassez de informação aos 

utentes, as prescrições ilegíveis ou incompletas, a divulgação de informações inapropriadas sobre os medicamentos 

e a propaganda de medicamentos são também motivos que levam ao uso incorreto do medicamento [61] 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso responsável do medicamento visa garantir ao utente o 

acesso ao medicamento correto, na dose e no período adequado à necessidade de cada indivíduo, e com o menor 

custo possível, tanto para o utente como para os sistemas de saúde, possibilitando assim o maior benefício da 

terapêutica. [63]. O Uso responsável do medicamento garante benefícios quer a nível clínico quer a nível 

económico, estando este nos objetivos do sistema de saúde português, dado que o crescente envelhecimento da 

população torna o uso responsável do medicamento de extrema importância. 

2.3 O doente e os profissionais de saúde 

O Uso Responsável do Medicamento conjuntamente com uma seleção e utilização adequadas do medicamento, 

reflete o contínuo acesso ao medicamento no qual estão envolvidos aqueles que são os principais responsáveis 

pelo seu uso, ou seja, os utentes e os profissionais de saúde. Apesar do seguimento do tratamento farmacológico 

ser especialmente importante, apenas 50% dos utentes com prescrições médicas efetuam o tratamento 

recomendado sendo uma das principais causas do não cumprimento da terapêutica, o esquecimento.[60] Outras 

razões para onão seguimento do tratamento farmacológico são os efeitos secundários e a rejeição psicológica.[63]. 

A população idosa é aquela que mais faz o uso irracional do medicamento. Os incumprimentos terapêuticos desta 

população em regra resultam de alterações fisiológicas que ocorrem naturalmente relacionadas com o 

envelhecimento, contudo, existem outros fatores como os que estão mencionados na figura 3 que contribuem para 

o uso irracional, nomeadamente, a polimedicação associada a doentes crónicos e as debilidades mentais e físicas. 

[63] 

O Uso correto do Medicamento apresenta diversos momentos onde pode ocorrer um erro que prejudique a 

utilização correta do medicamento que vai desde o momento da consulta com o médico até à altura em que é 

dispensada a receita e disponibilizada toda a informação necessária pelo farmacêutico. [63]Neste sentido, durante 

a prescrição o médico deve avaliar a situação clínica do utente e de acordo com a mesma, prescrever o fármaco 

adequado, deve também, garantir a orientação correta do uso do medicamento, fazer a individualização da 

terapêutica consoante o utente e identificar sempre o objetivo terapêutico.[60] Já no que diz respeito ao ato da 

dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve garantir a entrega do medicamento correto ao utente, na dosagem 

e quantidade prescrita, com instruções suficientes para o correto uso e acondicionamento, de modo a assegurar a 

qualidade do produto.[60] Por outro lado, o farmacêutico deve também fazer sempre a revisão e o processamento 

da receita e se aplicável, deve fazer a preparação do medicamento. É importante fazer referência aos MNSRM dado 

que estes podem ser responsáveis por interações medicamentosas e podem ter contraindicações perigosas.[63] A 

dispensa destes medicamentos não deve ser realizada caso não seja garantida a total segurança com um tratamento 

ou controlo de uma patologia secundária, por exemplo os suplementos alimentares contendo 
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Gingko biloba não devem ser dispensados com antiagregantes plaquetários [64] ou os xaropes para a tosse 

contendo sacarose em doentes diabéticos. 

 

 
 

 

Figura 2 - Principais fatores para o abandono de uma terapêutica farmacológica [63] 

2.4 Papel do Farmacêutico 

O farmacêutico tem um papel crucial no uso responsável dos medicamentos. Este atua de modo a assegurar a saúde 

e o bem-estar do utente, e, por conseguinte, a segurança, qualidade, eficácia e efetividade da terapia 

medicamentosa.De acordo com a ordem dos farmacêuticos , o papel do farmacêutico no Uso Responsável do 

Medicamento inicia-se na seleção dos medicamentos mais adequados para cada utente, passando pela 

monitorização correta da sua utilização de forma a garantir que não haja problemas intrínsecos a um uso incorreto, 

até à educação na saúde e promoção da qualidade de vida. De igual modo, estes, têm uma ação muito importante 
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na correta validação e dispensa da medicação prescrita, de modo a reduzir os erros de medicação/PRMs intrínsecos 

a estes processos. [60] No âmbito dos cuidados farmacêuticos, as metodologias usadas são ferramentas importantes 

na identificação, resolução e prevenção de PRMs, além disso, os farmacêuticos têm também funções de elevada 

relevância na farmacovigilância.[62] O contínuo desenvolvimento profissional do farmacêutico, é uma ferramenta 

inerente à boa prestação da prática realizada por este, e, como tal, fundamental na promoção do uso responsável do 

medicamento. [60] Todas as atividades referidas anteriormente têm como principal objetivo contribuir para um uso 

racional, seguro e eficaz do medicamento. [60] 

2.5 Estratégias para o uso racional do medicamento 

O uso incorreto dos medicamentos acarreta consequências a vários níveis, tais como, o aumento dos custos da 

assistência médica e a diminuição da qualidade de vida. Deste modo, é imperioso adotar medidas práticas e 

inteligentes, de forma a combater o uso incorreto de um recurso tão importante, como é o fármaco. Uma boa 

comunicação bilateral do doente com o profissional de saúde, é fundamental para garantir uma adequada troca de 

informação. Nos doentes que se encontram em estado de negação a comunicação é de extrema importância, 

permitindo através da comunicação que estes aceitem mais facilmente a gravidade e condição da sua doença e 

permitindo a avaliação consciente das vantagens e desvantagens do tratamento proposto [63]. Por outro lado, a 

probabilidade de cumprimento é maior, nas situações em que o doente admira o profissional de saúde e neste 

sentido, a postura que o profissional de saúde adota quando interage com um doente deve ser isenta de julgamentos, 

interessada e não-paternalista. A adesão à terapêutica deve ser estimulada quer pelo farmacêutico quer pelo médico, 

ou seja, estes dois profissionais de saúde devem informar o doente de forma simples dos medicamentos a tomar, 

da sua ação farmacológica e o que deverá esperar quando os tomar [63]. É relevante referir que as indicações por 

escrito ajudam a evitar erros de toma causados por esquecimento das indicações farmacêuticas ou médicas e estas 

devem ser um procedimento comum [63]. Quando o doente tem consciência do seu papel e do papel do profissional 

de saúde, realiza o tratamento adequadamente é facilitada a sua recuperação e estão mais atentos a possíveis efeitos 

adversos. [63]. O doente deve adquirir conhecimentos acerca da sua doença, benefícios e riscos associados à 

medicação e alternativas terapêuticas disponíveis, pois assim apresenta um maior envolvimento no processo de 

gestão da doença e da terapêutica, levando a uma melhoria mais rápida dos resultados clínicos [65]. Por exemplo, 

num doente diabético, insulinodependente, é essencial que este saiba interpretar os valores da glicemia, como os 

sintomas de uma crise hipoglicémica. [63]. O conhecimento da doença é de particular importância no caso de doentes 

crónicos, sendo que todos devem estar educados em relação à sua doença. Neste sentido, os profissionais de saúde 

devem ter especial atenção na comunicação com os doentes de forma a preparar os mesmos na resolução de 

problemas decorrentes à sua patologia crónica, evitando as complicações da mesma. A comunicação entre os 

profissionais de saúde e o doente também garante que todos tenham conhecimento dos fármacos, permitindo 

estabelecer-se um programa terapêutico integrado. Desta forma, simplifica-se o regime posológico reduzindo a 

incidência de interações e reações adversas. Sucintamente, o papel dos profissionais de saúde no Uso Responsável 

de Medicamento resulta da junção de vários pontos que se integram para uma terapêutica ajustada que permita 

garantir a eficácia e segurança dos mesmos, atendendo sempre ao padrão sócio- económico do doente e dos tempos. 

Para um uso responsável dos medicamentos é necessário considerar as necessidades dos médicos prescritores, dos 

farmacêuticos e dos cidadãos. Estes carecem de informação, de formação e de atividades de investigação que 

favoreçam a reflexão e a formação de uma cultura autónoma que lhes permita abordar de uma forma racional 

questões como a inovação farmacológica, a retenção de gastos ou os pedidos crescentes dos utentes. [66] 
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2.6 Conclusão 

O medicamento contribui para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos que deles fazem uso, contudo, o seu 

uso tem riscos que devem ser gerenciados a fim de maximizar a probabilidade de sucesso da farmacoterapia e 

minimizar a ocorrência de efeitos indesejados. 

O Uso Responsável de Medicamentos necessita de uma análise prévia e contínua dos efeitos desejados, mas 

também dos efeitos secundários apesar de muitas vezes previstos. Esta avaliação pode determinar o sucesso ou o 

insucesso da terapia medicamentosa. Por outro lado, a monitorização do medicamento e a comunicação dos seus 

efeitos secundários é fundamental para que estes sejam identificados, avaliados, tratados e divulgados, de modo 

que não prejudiquem a saúde da população. 

O cuidado, a segurança e a humanização dos usuários do sistema de saúde permitem o Uso Responsável de 

Medicamentos, ou seja, a comunicação e o acompanhamento farmacoterapêutico são estratégias fundamentais para 

a promoção do Uso Responsável de Medicamentos, mais efetivos quando realizados por uma equipa 

multidisciplinar e com a colaboração do utente, trazendo benefícios clínicos, humanísticos e económicos quer para 

o indivíduo quer para a sociedade. Como profissionais de saúde, temos o dever e a capacidade de desmistificar as 

ideias erradas da população. As crianças são os cidadãos do futuro, por isso decidi realizar a palestra do Uso 

Responsavél do Medicamento, porque do meu ponto de vista, educá-las é o primeiro passo para combater o 

problema. 

A oportunidade de realizar estas sessões foi muito interessante e um verdadeiro desafio porque as crianças são um 

público que exige bastante esforço para ser cativado, o que nas apresentações acabou por não ser um problema. As 

questões realizadas durante a apresentação demonstraram que a mensagem que eu pretendia transmitir foi 

corretamente assimilada, pelo que posso concluir que os principais objetivos foram alcançados. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 - Cronograma das atividades realizadas durante o estágio. 

 

 
Atividades desenvolvidas Dezembro Janeiro Fevereiro 

Armazenamento e reposição de stock    

Receção de encomendas    

Controlo de prazos de validade    

Gestão de devoluções    

Determinação de parâmetros bioquímicos    

Atendimento    

Formações    

Planeamento dos projetos    

Projeto 1 -Pediculose Capilar    

Projeto 2 – Uso racional do Medicamento    

Panfleto Pediculose    

Inquérito Pediculose    

Palestra Interna Pediculose    

Publicações Redes Socias Pediculose    

Palestra Escola Uso Responsável do Medicamento    

 

 

 

Anexo 2 - Formações assistidas durante o estágio. 

 
 

Formação Local Data Duração 

DEPOT – THE MALE TOOLS Farmácia Dias Machado 03-02-2020 30 minutos 

DEPOT – THE MALE TOOLS Farmácia Dias Machado 14-02-2020 30 minutos 

ISDN Farmacia Dias Machado 10-01-2020 30 minutos 
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Anexo 3 –Certificados da sessão de formação da DEPOT 
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Anexo 4 –Folheto informativo intitulado “Diga adeus aos piolhos!” (frente e verso) 
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Anexo 5: Registo fotográfico da intervenção na farmácia 

 
 

 
Anexo 6 : Questionário dirigido aos utentes da FDM que de alguma forma contactaram ou foram afetados 
pela Pediculose. 
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Anexo 7 : Publicações de conteúdo para as redes sociais da farmácia 

 

Publicação 2 Piolhos: 

Ciclo de Vida Piolhos 

1.Imagem 

2. Texto: 

O ciclo de vida do Pediculus humanus capitis, é um fator de grande importância a considerar para o tratamento dos 

piolhos. Compreende três fases:  ovo,  ninfa,  e  piolho  adulto.  O  parasita  começa  por  ser  um ovo, a lêndea, que 

se  fixa  com  firmeza  ao  cabelo.  Sete  a  dez  dias  depois  ocorre  a  segunda  etapa,  que é quando a lêndea se 

transforma em ninfa. A última etapa ocorre nove a doze dias depois, as ninfas  chegam à fase adulta, e aí, os piolhos 

vivem cerca de 30 dias, alimentando-se do sangue do hospedeiro 

. A fêmea produz, em média, de 150 a 300 ovos ao longo da vida. 

 
 

A temperatura elevada é um fator importante para a proliferação dos piolhos. Quanto maior a temperatura, mais 

acelerado é o desenvolvimento do piolho dentro do ovo. Por isso, há maior incidência do inseto no verão. 

 
3. #piolhos #stoppiolhos#adeuspiolhos #pediculose#crianças #saúde #vidasaudavel #higiene 

#farmaciasportuguesas #guimaraes # 
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Anexo 8 : Publicações de conteúdo para as redes sociais da farmácia 

 

 

 

 

 

 
Texto Mito 1: Os Piolhos não têm data certa para de 

alojarem em crianças, jovens ou  adultos.  Podem aparecer a 

qualquer altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto mito 2: Os piolhos não escolhem os seus hospedeiros 

pela idade sexo cor ou estrato social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto mito 3: É totalmente falso que os piolhos possam 

saltar ou voar de cabeça em cabeça! São rápidos a 

caminhar, mas não saltam. O contágio pode ser feito por 

contacto, e pela proximidade ou troca de algumas peças de 

vestuário, escovas ou acessórios de cabelo. 
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Texto mito 4: Os piolhos não são transmissores de doenças no 

entanto em casos mais graves podem provocar anemia e infeções no 

couro cabeludo . Infestações mais severas podem provocar também 

cansaço sono agitado e desconcentração na escola . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto mito 5: Os piolhos alimentam-se do sangue no couro cabeludo, 

não lhes interessa se o cabelo é curto ou longo a vantagem de ter um 

cabelo curto ou de ter sempre o cabelo apanhado é que reduz a 

probabilidade de contacto com outros cabelos infestados. Quanto à 

higiene, há estudos que indicam que os piolhos preferem couros 

cabeludos limpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto mito 6: A comichão é uma reação do couro cabeludo à saliva 

do piolho. Esta sensação pode durar uns dias , mesmo após a 

remoção da piolhos , até a lavagem do couro cabeludo eliminar 

todos os resíduos da saliva dos piolhos. 
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Anexo 9: Registo fotografico da intervenção na escola 
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Anexo 10: Apresentação em formato Powerpoint intitulada de “Uso Responsável do 

medicamento” 
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Declaración de Integridad 

 

 

Declaro que este informe es mío y que no se ha utilizado previamente en otro curso o curso, 

de esta u otra institución. Las referencias a otros autores (declaraciones, ideas, pensamientos) 

respetan estrictamente las reglas de atribución, y están debidamente indicadas en el texto y en 

las referencias bibliográficas, de acuerdo con las reglas de referencia. Soy consciente de que 

la práctica del plagio y el auto-plagio constituye un delito académico. 

 
 

Hospital Universitari i politècnic La Fe, Valencia, 23 de noviembre de 2019. 
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Identificación del estudiante 
 

Nombre: Catarina 

Apellido: Dias Rodrigues 

Titulación: Grado en Farmacia 

Curso: Quinto 

Contacto: catarinadrodrigues94mail.com 
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Centro: Hospital Universitari i politècnic La Fe 

Dirección: Boulevard Sur s/n, 46026, Valencia 

Departamento: Servicio de Farmacia 

Tutora: Isabel Font Noguera 

 

 

Descripción de la práctica 
 

Lugar: Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

Área: Farmacoterapia 

Duración: Tres meses 
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Fecha de finalización: 29 de Noviembre de 2019 
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2.  CARACTERÍSTICAS DEL HUP LA FE: 

 

 
2.1 Misión, visión y valores: 

 

Misión: El Departamento de Salud Valencia La Fe de la Conselleria de Sanitat es una red sanitaria integrada 

perteneciente a la Generalitat Valenciana. Es el Departamento de referencia de la Comunitat Valenciana y 

atiende a las necesidades sanitarias de su área de salud. Está abierto, por su rol de referencia, a las demandas 

de otros departamentos y comunidades. Presta atención sanitaria universal, integral y personalizada en 

régimen comunitario, de urgencia, ambulatorio, hospitalización y domiciliario. Aplica medios preventivos, 

diagnósticos, curativos y rehabilitadores, garantizando la continuidad asistencial con el fin de alcanzar el 

máximo índice de salud de su población. Como Departamento Universitario, desarrolla investigación y 

docencia pregrado, grado y post grado en el ámbito de las ciencias de la salud. Todas sus actividades se 

orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de la población, con criterios de equidad y máxima 

eficiencia, apoyándose para ello en el compromiso activo e implicación de todo su equipo de personas. 

 

Visión: Ser una de las mejores de España y de Europa por sus resultados y alta calidad asistencial, 

tecnológica y docente, reconocida por los profesionales, pacientes y entorno social como un área clínica de 

excelencia y sostenible. Esto se debe al aprovechamiento y uso adecuado de los recursos disponibles, 

individualizando la farmacoterapia a los pacientes y promocionando una utilización de medicamentos 

excelente. 

 

Valores: El ciudadano es el centro de referencia y de actuación de la organización. Nuestro principal 

recurso son las personas, que ejercen su misión de acuerdo con los siguientes valores: Actitud 

emprendedora y afán de superación, flexibilidad, adaptabilidad para la innovación, respeto mutuo, 

trabajo en equipo y sentido de pertenencia, sentido de ética profesional y respeto al medio ambiente. 

 

 
 

2.2 Estructura y recursos humanos 
 

El Hospital Universitario y Politécnico La Fe cuenta con una superficie construida de más de 260.000 m2. 

 
Posee una gran amplitud de espacios y dispone de accesos y circulaciones independientes para 

profesionales, pacientes y acompañantes. Se trata de un edificio amplio y luminoso, orientado a 

proporcionar un mayor confort al paciente. El hospital dispone de un total de 1000 camas en habitaciones 

individuales, lo que proporciona una mayor comodidad al paciente permitiendo que la estancia sea mucho 

más cómoda, tanto para éste como para sus acompañantes. Por otro lado, para la atención ambulatoria, el 

hospital consta de 195 consultas 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. 
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Ilustración 1: Plano del Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

 

 
 

El Hospital Universitario y Politécnico la Fe consta de tres edificios intercomunicados entre sí a través de 

distintas pasarelas: 

 

- Edificio asistencial: con 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.). 

Por encima de estas plantas hay seis torres, cuatro destinadas a hospitalización y dos a consultas 

ambulatorias. 

- Edificio de Investigación y laboratorios: situado al norte. 

- Edificio de dirección y administración: situado al sur, dedicado a administración y docencia. 

 

 

Recursos humanos 

Para comprobar el alcance y dimensiones de este centro hospitalario, podemos comprobar el número 

de personas que trabajan en él, desde personal facultativo, facultativos, matronas, enfermeras-DUE, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal técnico, auxiliares de enfermería, hasta personal de 

gestión y servicios 

 

Tabla 1: Personal hospital 

 
 

RECURSOS HUMANOS 2012 
Atención 

Especializada 

Atención 

Primaria 
TOTAL 

Total de personal en plantilla 5727 624 6351 

Residentes en formación 430 26 456 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE FARMACIA: 

 

 

3.1 Misión, visión y valores: 

 

Misión: Asegurar una farmacoterapia integral y personalizada, y un sistema de utilización del medicamente 

excelente, en términos de equidad, calidad, seguridad y eficiencia, a través del desarrollo de actividades 

asistenciales, docentes y de investigación. El propósito es atender las necesidades y expectativas en salud 

de los pacientes. Implicar a los profesionales integrados en el Área Clínica en la asunción de 

responsabilidades, toma de decisiones y consecución de objetivos planteados, promoviéndose procesos de 

mejora continua. 

 

, Análisis y validación de tratamientos farmacológicos, Gestión 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. 

 

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 y Respeto al medio ambiente. 

 

 
 

3.2 Estructura y funcionamiento del servicio de Farmacia: 

 

El Servicio de Farmacia se encuentra cubierto las 24 horas, durante todo el año. 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 encuentranhospitalizados. 
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Ilustración 2: Estructura del funcionamiento del Área Clínica del Medicamento 

 

3.3 Cartera de servicios 

Área de gestión 

Unidad logística del medicamento, Sistemas de información y Observatorio tecnológico 

 
 

Unidad de sistemas de dispensación 

Con intervención previa y posterior del farmacéutico 

 
Unidad de toxicología 

Intoxicaciones por medicamentos 

 
 

Área de Farmcoterapia General y Oncohematológica (Atención Farmacéutica paciente 

hospitalizado y Ambulatorio) 

Área asistencial, Atención Farmacéutica por Áreas Clínicas, Programas de atención farmacéuticade 

medicamentos especiales, Seguimiento de pacientes, soporte nutricional, etc., Conciliación de 

tratamientos al ingreso y al alta, Información y entrevista al paciente al ingreso y alta, Uso racional 

de medicamentos y Resolución de interconsultas. 
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Área de elaboración 

 
Formulaciones no estériles magistrales y normalizadas, Formulaciones estériles magistrales y 

normalizadas, Nutrición parenteral, Antineoplásicos y Acondicionamiento y reenvasado de medicamentos 

para su dispensación por dosis unitarias. 

 

Unidad de farmacovigilancia 

 
Programas de detección y evaluación de reacciones adversas, Notificación de reacciones adversas, 

Seguimiento por paciente, Programas educativos de detección de reacciones adversas, Alertas 

farmacéuticas y retiradas de medicamentos y Programas de detección, evaluación y prevención de errores 

de medicación 

 

Unidad de farmacogenética 

Técnicas y polimorfismos determinados 

 
 

Farmacia Atención Primaria 

Programas especiales de dispensación directa, Participación en los Acuerdos de Gestión, de 

farmacovigilancia en Atención Primaria, de mejora de los sistemas de información: GAIA, SIA-MPRE y 

Participación en el programa REFAR 

 
Área de docencia 

Formación FIR: Guía de Formación de especialistas en Farmacia Hospitalaria, Formación pregrado: 

Prácticas tuteladas, Formación de otros profesionales sanitarios, Técnicos de Grado Medio en Farmacia y 

Formación continuada del personal del Servicio y del Hospital 

 

Unidad de farmacocinética 

Determinación analítica e Informe farmacocinético 

 
Área de investigación 

Líneas de investigación propias del Servicio, Participación en Comité Ético de Investigación Clínica y 

Participación en diseño de Ensayos clínicos 

 

Área de calidad y gestión de riesgos 

Programa de monitorización de errores de medicación en el proceso farmacoterapéutico (“Paciente 

Centinela”), Formación en cultura de seguridad del paciente en el ámbito del medicamento, Formación en 

metodología Lean seis sigma, Apoyo metodológico a la acreditación, normalización, etc. 
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4. MAPA DE PROCESOS DE FARMACIA 

4.1 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. 

 

 
Ilustración 2: Mapa de procesos estratégicos, operativos y de soporte. 

 
 

 

4.2 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. 

 

4.3 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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5. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ÁREA DE FARMACOTERAPIA 

 

5.1. 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 ylas notas de evolución escritas por el médico, visitar al paciente, etc. 

 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. 

 Si se detectan problemas en la evolución del paciente relacionados con la terapia farmacológica, se 

debe realizar una reevaluación. 

 

 
5.2. Intercambio terapéutico y Registro: 

 

Casi diariamente, los hospitales necesitan disponer de medicamentos no incluidos en el formulario (MNIG) 

ya que los fármacos recogidos en los Formularios o Guías Farmacoterapéuticas del hospital pueden no ser, 

en ocasiones, aquella alternativa más adecuada para un determinado paciente que ingresa en el hospital con 

su tratamiento farmacológico habitual. 

 

Ahora bien, la prescripción de MNIG puede generar problemas de disponibilidad de medicación para el 

inicio y la continuidad de tratamiento, y, en algunos casos, se han detectado duplicidades ya que el paciente 

o su familiar está administrando su medicación habitual y el hospital también a través de circuito de 

dispensación y administración. Para abordar este problema de forma racional, disponemos de un algoritmo 

de actuación para MNIG, aprobado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica. Dicho algoritmo contempla 

los siguientes conceptos: 

 

 Grupo A (Sustitución genérica/forma de dosificación): Dispensación de un medicamento incluido en el 

formulario con idéntica composición y/o diferente forma farmacéutica y/o forma de dosificación que el 

prescrito. 

 Grupo B (Intercambio terapéutico): Selección de equivalentes terapéuticos, es decir, medicamentos 

con estructura química distinta pero que pertenecen a la misma clase farmacológica o terapéutica y de 



[MEMORIA PRÁCTICAS TUTELADAS] SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 

13 

 

 

 

los que cabe esperar efecto terapéutico y perfil de efectos adversos semejantes cuando se administran 

en dosis terapéutica equivalente. 

 Grupo C (No intercambiables): Se caracterizan por su estrecho margen terapéutico (riesgo elevado de 

inducir reacciones adversas dosis dependientes moderadas o graves). Como ejemplos citamos: 

Anestésicos generales y locales, antiarrítmicos, anticoagulantes orales, etc. 

 

Tanto la sustitución como el intercambio tienen como objetivo el reducir al máximo el número de 

presentaciones farmacéuticas disponibles en el hospital, pero permitiendo a su vez que la cobertura sea 

máxima y de calidad. 

 

Limitando el número de preparaciones disponibles para un mismo principio activo y/o limitando las 

diferentes opciones dentro de un mismo grupo terapéutico, permitimos alcanzar dicho objetivo. Se persigue 

que la prestación farmacéutica sea completa y sea eficiente tanto en términos económicos como logísticos 

(facilitando las operaciones de aprovisionamiento y también las relacionadas con la preparación de carros 

por parte del personal de enfermería). Para llevar a cabo el intercambio terapéutico en el área de 

farmacoterapia del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y politécnico la FE, se dispone de un 

documento normalizado con el que se puede realizar fácilmente esta labor buscando la preparación prescrita 

por nombre comercial o principio activo. 

La tercera edición de la Guía de Intercambio Terapéutico se elaboró durante el 2012, se presentó a la CFT 

en abril de 2012 (CFT 81) y se aprobó en septiembre de 2012 (CFT 85). 

 

Medicamentos no incluidos en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital: 

 
De manera excepcional, el Servicio de Farmacia adquiere medicamentos no incluidos en la guía por los 

motivos que se exponen en la siguiente tabla. Dicha adquisición se realiza directamente al centro 

farmacéutico y/u oficinas de farmacia desde las propias Farmacias del Hospital. 

 

Adquisición de medicamentos a Oficina de Farmacia 

Medicamentos Motivo 

No incluidos en el Formulario del Hospital - Medicamentos que se utilizan en patologías no 

hospitalarias 

- Continuación de tratamientos crónicos de 

pacientes ingresados 

Incluidos en el Formulario del Hospital - Medicamentos de consumo irrelevante 

- Por rotura de stock imprevista 

 

 
5.3 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 
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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). Las alertas y su potencial riesgo puede tener su origen en: 

 

1. Paciente (correcto) 

2. Indicación de los medicamentos (aprobada) 

3. Duplicidad de la medicación 

4. Alergia o sensibilidad a los medicamentos 

5. Interacciones con significación clínica 

 Medicamento-medicamento 

 Medicamento-alimento 

6. Necesidad de individualizar las formas de administración (vías y métodos) 

7. Necesidad de personalizar el tratamiento 

8. Duración apropiada del tratamiento 

 

 

5.4 Medida de Creatinina sérica/ Alergias: 
 

Alergias: 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. Con el objetivo de aumentar la 

seguridad del proceso terapéutico, y encontrar una alternativa terapéutica, es fundamental que estas alergias 

(incluidas las alergias a excipientes y otros productos sanitarios como las vendas) queden registradas. 

 

Nuestra tarea consistirá en la identificación de dichas alergias en el historial clínico (MIZAR), donde debe 

estar registrado previamente, y tras ello ser transcrito a PRISMA, programa donde se registran las 

prescripciones de cada paciente, con el objetivo de mejorar la seguridad del proceso y el bienestar del 

paciente mediante el establecimiento de nuevas rutas terapéuticas. 

 

Análisis de la 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 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. 
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Esto lo haremos mediante la identificación de los niveles altos de creatina sérica en los análisis bioquímicos 

de sangre (información presente en MIZAR). Se asumirá que un paciente padecerá insuficiencia renal en el 

caso de que tenga unos valores de 1,4 mg/dl en caso de ser hombre, y 1,2 mg/dl en caso de ser mujer. Tras 

ello, junto a la información de peso y talla, se registrará en PRISMA, donde se calculará el aclaramiento 

renal de forma automática, para que así el prescriptor analice la posibilidad de ajuste de dosis. 

 

 

 
5.5 Conciliación al ingreso y al alta: 

 

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. 

 

6. PROGRAMAS DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 

Ilustración 3: Prescripción de MNIG 
 

6.1 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. 
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Actualmente, se están desarrollando en un grupo de pacientes concreto con el objetivo de implementarlas 

en un futuro en otras áreas. El grupo de pacientes que se escogió para llevar a cabo los procesos de atención 

farmacéutica fueron los pacientes trasplantados. La elección de estos pacientes vino determinada por el 

elevado número de fármacos a los que estos pacientes se exponen, así como la complejidad de su manejo y 

el riesgo que puede suponer para estos pacientes un manejo inadecuado de su farmacoterapia. En este grupo 

de pacientes, un PRM puede llegar a desencadenar un rechazo y este es muy negativo para la salud de este 

y, además, implica importantes pérdidas en términos económicos para el Sistema Nacional de Salud ya que 

un rechazo puede concluir en un retrasplante. 

 

Valorfarm® es el programa que se usa para realizar el proceso de seguimiento farmacoterapéutico en 

pacientes de alta morbilidad, es decir, pacientes diana. Estos pacientes diana elegidos son los trasplantados 

y los crónicos. Dichos pacientes, entre otros factores de riesgo, poseerán la cualidad de ser polimedicados. 

Este procedimiento consta de los siguientes pasos: 

 

- Identificación del paciente de riesgo: consiste en pasar a activo al paciente en la agenda del programa. 

Además, se realiza una revisión inicial de la historia clínica y se avisa al médico de la inclusión del 

paciente en el programa. 

- Obtención de datos de la historia clínica del paciente: se realiza recogiendo información de la 

medicación que tomaba previamente al ingreso, y posteriormente, se preparará el material necesario 

para la primera visita en planta al paciente. 

- Primera visita al paciente: es una explicación basada en 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. 

- Registro de la primera visita en Valorfarm®: consiste en rellenar un macro de primera visita en la ficha 

del paciente rellenando la edad del paciente, el tipo de trasplante, así como la fecha de dicho trasplante. 

-  Valoración del paciente en Valorfarm® según la SEFH: valoramos 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. 

- 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 encuesta telefónica con el 

objetivo de revisar el grado de adherencia al tratamiento. 

- Valoración del grado de riesgo: consiste en la toma de decisión de si el paciente debe continuar con el 

programa de seguimiento farmacoterapéutico. Esto implica posteriores visitas, seguimiento y 

formación, o, en caso contrario, si todo está correcto se procederá a la salida del programa. 
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6.2 Conciliación: Ingreso al alta 
 

Es el proceso formal que consiste en obtener el listado completo y exacto del tratamiento crónico del 

paciente y adecuar éste a la prescripción médica realizada tras la transición asistencial. El objetivo de la 

conciliación es asegurar que los pacientes reciben todos los medicamentos que estaban tomando 

previamente y que sigan necesitando tras el ingreso, confirmando que están prescritos con la dosis, vía y 

frecuencia correcta; además que son adecuados a la situación del paciente. 

 

En este proceso se debe considerar si durante la transición del paciente se ha modificado y/o suspendido 

algún medicamento por prescripción, y si ésta ha sido realizada en el hospital. 

 

6.3 Formación: Información al alta 
 

Con respecto a los pacientes trasplantados, se lleva a cabo un procedimiento en el que todos los días el 

farmacéutico revisa la prescripción. De esta forma, se hace un seguimiento del paciente trasplantado. 

Además, a los días del trasplante cuando el paciente ya se encuentra mejor, se inicia una formación del 

paciente con respecto a su medicación. 

 

A continuación, cuando el paciente se va de alta, se le realiza una segunda visita en la cual se le entregará 

una carpeta con la siguiente información: 

• Informe con el programa ValorFarm ® actualizado y con la medicación que llevará en casa. Se 

vuelve a explicar la medicación más importante y se hace hincapié en cómo tomarla ycuando. 

• Una guía del estilo de vida que debe llevar, el farmacéutico le explicará algunas normas generales 

de importancia. 

• Instrucciones de cómo debe venir cuando venga a hacerse las analíticas (Sin haberse tomado la 

medicación de esa mañana y tomarla a las dos horas del desayuno). 

• La información que deberá darle a su médico de cabecera 

• Información para complementar por enfermería 

 

6.4 Adherencia: 
 

La medida de la adherencia terapéutica va a ser fundamental para valorar los resultados de los programas 

de atención farmacéutica llevados a cabo con los pacientes trasplantados. Va a ser importante porque pondrá 

de manifiesto cual ha sido el alcance de las actividades formativas llevadas a cabo por el farmacéutico cuyo 

destinatario es el paciente. Tal y como se ha comentado con anterioridad, en este grupo de pacientes es 

determinante el correcto manejo de los fármacos y este aspecto está directamente relacionado con la 

aparición o ausencia de PRM. Por tanto, la adherencia por parte del paciente implicará que los 

procedimientos impartidos son adecuados y consiguen los objetivos perseguidos. 

Para llevar a cabo la medida de la adherencia se realiza una encuesta telefónica (cuestionario SMAQ) a 

cada paciente en particular tras el alta hospitalaria. La llamada se realiza en torno a los 7-10 días siguientes 
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al alta y consta de una serie de preguntas que, en función a las contestaciones obtenidas, catalogan al 

paciente como adherente o no adherente. 

 

 

 
6.5 Agenda de consultas externas: 

 

La agenda de consultas externas es un recurso que forma parte del programa de atención farmacéutica a los 

pacientes trasplantados. Se trata de un procedimiento de refuerzo de la formación prestada al paciente y se 

llevará a cabo con aquellos pacientes en los que se detectan especiales necesidades de seguimiento 

farmacoterapéutico. Los pacientes serán citados, por parte del farmacéutico que haya llevado a cabo su 

seguimiento durante el ingreso, en consulta externa del hospital. En ellos se refuerzan los criterios de 

formación y se intentan identificar sus carencias. Los pacientes que se citarán a consulta externa serán: 

 

• Aquellos pacientes cuyas respuestas en el cuestionario SMAQ lo definan como un paciente no 

adherente. 

• Aquellos pacientes en los que se identifiquen dificultades de comprensión durante la atención 

llevada a cabo durante el ingreso. 

• Aquellos pacientes catalogados como de Nivel 1 (riesgo global) según el Modelo de Selección de 

Pacientes Crónicos de la SEFH. 
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7. PROYECTO ESPECÍFICO: ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE TRASPLANTADO - 

ANÁLISIS DE UN CASO CLÍNICO DE UNA PACIENTE 

 

1. Introducción 

 

La planificación del proceso del alta hospitalaria es un proceso que abarca desde la llegada del paciente al 

hospital hasta que recibe el alta. Durante su estancia se hace un seguimiento y un estudio de forma 

individualizada, con el fin de evitar las deficiencias que se han detectado a lo largo de este proceso. Todo 

esto tiene como objetivo asegurar que el paciente recibe el alta en el momento adecuado y con la calidad 

necesaria. 

 

Aquellos pacientes que han sido trasplantados se incluyen en un programa de atención farmacéutica, el cual 

incluye la conciliación, seguimiento e información sobre la medicación que reciben este tipo de pacientes, 

puesto que poseen una serie de características como es su complejidad terapéutica global, que toman 

medicamentos de alto riesgo y son pacientes críticos. 

 

- Complejidad terapéutica global: Terapia inmunosupresora  Para garantizar la adecuada profilaxis y/o 

tratamiento del rechazo del órgano extraño se necesita optimizar los niveles de inmunosupresión. 

Además de minimizar posibles infecciones secundarias debidas a la medicación. 

- Medicamentos de alto riesgo: Este tipo de terapia inmunosupresora contiene medicamentos de estrecho 

intervalo terapéutico y con elevada variabilidad farmacocinética. Además, son fármacos de elevado 

coste, pero necesarios para el paciente. 

- Pacientes críticos: Multiterapia y la condición clínica de los pacientes trasplantados hace que estos se 

incluyan dentro de un grupo de pacientes más propensos a sufrir complicaciones a corta plazo, 

aumentando el número de ingresos, el coste sanitario, el número de fármacos necesario y la posibilidad 

de sufrir reacciones adversas debidas a la medicación. 

 

A la hora de ingresar, el paciente llega al hospital con unas condiciones clínicas y una medicación 

domiciliaria, la cual debe ser prescrita por los médicos del hospital. Este proceso es fundamental con el fin 

de evitar discrepancias entre dicho tratamiento y el prescrito al ingreso, ya que esto supondría una mayor 

probabilidad de sufrir reacciones adversas y, por tanto, de morbilidad farmacoterapéutica. 

 

2. Objetivo general y específico: 

 

El principal objetivo de la atención farmacéutica es que se haga un uso racional del medicamento por parte 

del equipo sanitario y del propio paciente, para garantizar la máxima eficacia y seguridad del tratamiento. 

Mientras que dentro de los objetivos específicos encontramos: 

 

- Mejorar la atención que recibe un paciente trasplantado 

- Comprobar que el medicamento seleccionado para el paciente es el adecuado 

- Conocer y explicar la duración y posología de sus tratamientos 

- Garantizar la seguridad en todo el proceso farmacoterapéutico 

- Identificar, prevenir y resolver posibles PRM/RAM 

- Asegurar adherencia al tratamiento 
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3. Metodología 

3.1. Ámbito 

 

Área de Farmacoterapia del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Politécnica La FE de 

Valencia 

 

3.2. Circuito de trabajo 

 

El trabajo realizado durante la estancia en el hospital como farmacéutica en prácticas consistía en fomentar 

el uso racional del medicamento a través de la formación a los pacientes trasplantados sobre su nueva 

medicación y las medidas a tomar una vez abandone el hospital. 

 

Durante la hospitalización de los pacientes y hasta el momento del alta se les hace un seguimiento, tanto de 

su estado de salud como de la medicación administrada, con el objetivo de identificar PRM. 

 

Para ello se deben seguir una serie de pasos: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1. Identificación de pacientes 

 
El paciente ingresa en el hospital como consecuencia de su enfermedad, o ante la posibilidad de un 

posible donante compatible. En caso de que el órgano sea válido, se realizará la intervención y una vez 

finalizada pasará a la REA (reanimación), donde permanecerá hasta que esté estable y fuera de peligro. 

En ese momento se le subirá a planta y recibiremos una interconsulta por parte del médico a través del 

programa Orion Clinic, la cual se encargará de responder el farmacéutico. 
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A partir de ese momento, el paciente será registrado en el programa de atención farmacéutica de conciliación 

al alta y se le realizará el seguimiento. Una vez incorporado en el programa y antes de realizar la visita 

informativa sobre los medicamentos, se recopilarán una serie de datos acerca del paciente, como son: 

alergias, medicación previa, motivo del trasplante, fecha de este, etc., la cual encontramos reflejada en los 

programas Mizar, Orion Clinic y Prisma. 

 

2. Registro en ValorFarm 
 

Una vez contestada la interconsulta a través de Orion Clinic se registrará al paciente en este programa 

llamado ValorFarm rellenando todos los campos necesarios como son: 

 

- Nombre y apellidos 

- Diagnóstico: Trasplante 

- Número de historia clínica 

- Farmacéutico responsable 

 
Tras rellenar los datos del paciente crearemos un episodio, el cual comenzará el día que se realiza el 

trasplante y finalizará el día del alta. Dentro de este episodio se van a recoger las intervenciones realizadas 

a lo largo de la hospitalización, como son la primera visita o las actuaciones farmacéuticas relacionadas con 

PRM. 

 

Esta base de datos nos permite, además, clasificar al paciente en función del riesgo que presenta de padecer 

alguna complicación, al valorar factores predictivos de adherencia creados por la SEFH. Esto nos permite 

conocer si el paciente se encuentra dentro de un nivel normal, alto o bajo de sufrir problemas en la 

mediación. Las actuaciones a realizar pueden variar en función del nivel en el que se encuentra el paciente. 

 

Esta valoración se basa en 13 variables con un peso relativo entre 1 y 4 y se asignarán en función de la 

importancia que esto tendrá al cumplimiento de la medicación, los aspectos demográficos, socio sanitarios, 

estado cognitivo y funcional. Todo ello permitirá clasificar a los pacientes en 3 niveles: 

 

 Nivel 1- Riesgo global 

 Nivel 2a - Riesgo de medicación o Nivel 2b- Riesgo sociosanitario 

 Nivel 3- Básico 

 

 

 
3. 1º Visita al paciente 

 
Una vez el paciente cuente con un estado de salud óptimo, se realizará una primera visita y se le entregará 

un dosier con diferentes documentos que incluye: 

- Información relacionada con el tratamiento, efectos secundarios, contraindicaciones y cambios en el 

estilo de vida 

- Hoja de seguimiento de constantes 

- Otra información útil (según tipo de trasplante) 
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- Hoja de evaluación (cuestionario de comprensión)  La cual se analiza en el punto 8 

- Hoja de citación (UFPE) 

 

 

 
Ilustración 4- Cuestionario de comprensión 

 

 
 

En esta visita, lo esencial será que el paciente entienda que debe familiarizarse con el tratamiento 

inmunosupresor: los nombres, para qué sirven, además de recomendaciones de ingesta, etc. Lo más 

importante del tratamiento farmacológico será la inmunosupresión, la cual es la que va a evitar el rechazo 

del nuevo órgano y en un principio se prescribirá: 

 

- Deflazacort: Glucocorticoide de síntesis que posee propiedades antiinflamatorias 
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- CellCept (micofenolato de mofetilo): El éster 2-morfolinoetílico del MPA. EL MPA es un inhibidor 

potente, selectivo, no competitivo y reversible de la inosin monofosfato deshidrogenasa. Inhibe, por 

tanto, la síntesis de novo del nucleótido guanosina, sin incorporación al DNA. 

- Advagraf/ Prograf (tacrolimus): Los efectos están mediados por su unión a una proteína citosólica 

(FKBP12), que es la responsable de la acumulación intracelular del compuesto. El complejo FKB12- 

tacrolimus se une de forma específica y competitiva a la calcineurina inhibiéndola. Esto produce una 

inhibición dependiente de calcio de las vías de transducción de señales en los linfocitos T, lo que impide 

la transcripción de un grupo concreto de genes de citosina. Inhibe la formación de linfocitos citotóxicos, 

que son los principales responsables del rechazo del injerto. 

 

Finalizada la visita, el paciente se quedará con todos los documentos para leerlos detenidamente durante su 

estancia hospitalaria y en caso de aparecer dudas se le serán resueltas en la segunda visita con motivo del 

alta. 

 

4. Información al alta: 2º Visita al paciente 

 
El farmacéutico realizará un seguimiento farmacoterapéutico del paciente trasplantado, donde diariamente 

se revisará la historia clínica con ayuda de los programas Prisma® (para observar cambios producidos en 

la medicación durante el ingreso) y Mizar® para acceder a las notas de evolución médicas, las analíticas y 

los estudios de farmacocinética. 

 

En las notas de evolución el médico avisará de cuándo tiene prevista el alta, este hecho es fundamental para 

poder estar pendientes del informe del alta, esencial para preparar la información a entregar. Cuando 

tengamos el informe de alta introduciremos las prescripciones medicamentosas en el programa Valorfarm 

y realizaremos una planilla con la medicación para facilitar el cumplimiento del tratamiento por parte del 

paciente en el domicilio. 

 

Esta se realiza de manera personalizada a cada paciente, y la medicación aparece por orden de importancia 

(primero los inmunosupresores y luego los antiinfecciosos) y en ella se encuentran también las dosis a tomar 

en cada franja horaria, además de consejos de utilización y las condiciones en las que se deben de tomar (en 

ayunas o con las comidas). 

 

Con la planilla preparada nos dirigiremos a la habitación del paciente para entregarla la planilla junto con 

otra información, como es un prospecto de los medicamentos resumido y se resolverán las posibles dudas 

que este tenga. Será en este momento cuandonos entreguen el cuestionario de compresión (también llamado 

examen) resuelto. 
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Ilustración 5: ejemplo de planificación horaria de Valorfarm 

En el caso de que el paciente se vaya de alta en horario donde la farmacia está cerrada (días laborables a 

partir de las 15.00 yfines de semana/festivos) ynohaya sido posible realizar esta segunda visita, se intentará 

contactar telefónicamente con el paciente para concertar una consulta externa con el objetivo de entregarle 

la planilla horaria. 

 

5. Cuestionario de adherencia post-hospitalización 

 
Una semana tras el alta, siempre y cuando el paciente no esté ingresado, se realizará una llamada telefónica 

para hacer un seguimiento en el domicilio y conocer el nivel de adherencia y satisfacción, si ha tenido 

efectos adversos, y, además, se resolverán las posibles dudas relacionadas con la medicación. 

 

Es fundamental detectar pacientes que requieran de una nueva explicación sobre la medicación o aquellos 

que no sean adherentes al tratamiento. Estos últimos requerirán de vigilancia especial, debido a la 

importancia de la medicación inmunosupresora. 

ANÁLISIS DEL CASO CLÍNICO 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 

 Shock cardiogénico 

DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS 

 Portadora de trasplante cardiaco 

 Disección tronco coronario izquierdo 

 Insuficiencia ventricular izquierda 
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Fecha de trasplante: 16/08/2019 

Fecha de alta: 16/09/2019 

 

 
SUBJETIVO 

 

 

MOTIVO DE INGRESO 

 
 Ingresa de forma emergente por síndrome coronario agudo por disección coronaria espontánea. 

 

 

HISTORIA MEDICA PASADA 
 

 Como Factores de riesgo Cardiovascular la paciente padece una Hipertensión Arterial . 

Desconoce alteraciones del metabolismo lipídico o glucídico. No tiene antecedentes respiratorios, 

digestivos o nefrourológicos de interés. 

 
ENFERMEDAD ACTUAL 

 

  Inicialmente la paciente evoluciona de forma favorable, consiguiendo la bajada de fármacos y 

pudiendo ser extubada. En los controles eco cardiográficos se estima una disfunción ventricular 

izquierda muy grave. Tras dos días de evolución presenta empeoramiento que obliga a re 

intubación, implante de sistema ECMO(Extracorporeal membrane oxygenation ),veno-arterial 

femoral y pericardiocentesis evacuadora. 

 

 

HABITOS SOCIAIS 

 Fumadora Ativa 
 

TRATAMIENTO HABITUAL 

 Bisoprolol 2.5mg al día 

 

 Valsartán 80mg por la mañana 
 

ALERGIAS 

 
 Fármacos Alérgenos :Metamizol 

 

 

OBJETIVO 

 

 Mujer caucasiana de 47 años de edad . 

 



 Frecuencia Cardiaca : 106 lpm 
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 Pression Arterial : 98/59(71) mmHg 
 

 Frequencia Respiratoria : 7 rpm 

 

 SpO2: 97 % 

 

 Temperatura: 35,8 ºC 

 

 Sedoanalgesiada con midazolam y fentanilo, pupilas isocóricas normorreactivas 

 

 AC rítmica sin soplos ni roces. No ingurgitación yugular. Pulsos centrales presentes y simétricos. 

 

 AP con MV conservado simétrico bilateral sin crepitantes 

 

 Abdomen plano con RHA( Rechazo hiperagudo) conservados, sin signos de circulación 

venosa colateral. Blando y depresible, sin dolor a la palpación, sin masas ni megalias. 

 

 Extremidades: no signos de edema ni TVP ni lesiones cutáneas en MMII, pulsos pedios 
presentes y simétricos, relleno capilar <2s en las 4 extremidades. Introductor arterial en femoral 

derecha. 

 
EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Gasometría: pH arterial: 7,51 

 

 PO2 arterial: 78,9 mmHg 

 

 PaO2/FiO2 arterial: 103,82 mmHg 

 

 PCO2 arterial: 33 mmHg 

 

 SaO2 arterial: 97,3 % 

 

 HCO3 arterial: 26,5 mmol/l 

 

 Exceso de bases arterial: 3,4 mmol/l 

 

 Ácido láctico arterial: 1,2 mmol/l 

 
 

Bioquímica: 
 

 Glucosa: 179 mg/dl 

 

 Urea: 69 mg/dl 

 

 Creatinina: 0,8 mg/dl 

 

 Sodio: 141 mEq/l 

 

 Potasio: 4 mEq/l 

 

 Cloro: 107 mEq/l 
 

 Calcio: 6,8 mg/dl 
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 Bilirrubina total: 0,91 mg/dl 

 

 Procalcitonina: 1 ng/ml 

 

 PRO-BNP: 2228 pg/ml 

 

 Enzima CK: 428 UI/l 

EXPLORACIONES PRETRASPLANTE: 

 
 

ANALITICA URGENTE: 

 
 Hiperglucemia. 

 Función renal estable, con una Cresérica de 0,8 mg/dL. 

 Iones sin alteraciones. 

 Bilirrubina en 0,91 mg/dL. 

 Procalcitonina 1 ng/ml. 

 PRO-BNP: 2228 pg/ml. 

 ECG: Ritmo sinusal a 115 lpm 
 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS POSTRASPLANTE: 

ANALITICA AL ALTA: 

 
 Normoglucémica. 

 Función renal esable, con Cr 0,52 mg/dL. 

 PCR 11 mg/L. Iones en rango (K+ 11 mEq/L). 

 Anemia ligera-moderada, normocítica y normocrómica, con una Hb de 9,2 g/dL y un Hto del 

28%. 

 Leucocitosis de 13.600 con discreta neutrofilia. 

 Plaquetas en rango. 

 INR 1,08. 

 

 

NIVELES: 

 
 Tacrólimus 6 ng/mL, 

 Micofeólico 4,9 mcg/mL. 

 CARGA VIRAL: <400 copias de CMV. 

 ECG: Taquicardia sinusal a 105 lpm, sin alteraciones de la conducción AV. Eje a 0º. 

 RX-TORAX: Ausencia de derrame pleural residual. 
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ECOCARDIO: 

 
 Ventrículo izquierdo de tamaño normal, con leve engrosamiento de sus paredes, y función 

sistólica levemente reducida. 

 Ventriculo derecho no dilatado con disfunción leve. 

 Ausencia de valvulopatías 

 Derrame pericárdico ligero 

 Derrame pleural izquierdo 

 

 
Tratamiento 
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Recomendaciones : 

 
1. Reposo relativo. Es importante la realización de paseos no inferiores a 30 min al día, con 

alargamiento progresivo, hasta que consiga realizarlos en torno a unas 1,5 a 2 horas al día. 

 
2. Dieta cardiosaludable. Evite los embutidos ylos alimentos grasos. No tome sustancias excitantes 

(café o té). Dieta amplia en verduras y frutas. Es preferible que las carnes o pescados sean poco 

grasos y que estén cocinados asados o al vapor. Las frutas y verduras deberán estar labadas y 

desinfectadas, y a ser posible siempre peladas. El resto de alimentos SIEMPRE tienen que estar 

bien cocinados, sobretodo las carnes, pescaso y mariscos. 

 
3. Realizará curas de la herida de acceso inguinal por personal sanitario de su centro de salud. 

Recomendamos curas planas con desbridamente químico y cierre por segunda intención, 

inicilamente de forma diaria y a valorar según evolución. Puede ducharse libremente, sin rascar 

sobre las heridas, con posterior secado con el secador del pelo, y aplicación de povidona iodada 

hasta la caída de las costras. No debe dormir de lado, cargar peso con los brazos o realizar 

actividades como conducir o elevar los brazos por encima de la cabeza, hasta que no haya pasado 

un mes de la cirugía. 

 
4. Control por su médico de cabecera. 

 
 

5. Las visitas a su domicilio deberán estar limitadas, y en caso de presentarlas deberían cubrirse la 

boca y nariz con mascarilla. Cuando visite lugares con gentío, o acuda a un centro sociosanitario 

deberá ser el paciente el que se cubra con mascarilla. 

 
6. Evite el contacto con animales, tanto salvajes como domésticos. 

 
 

7. Tiene   que   extremar la    higiene personal   al   máximo de   ahora en adelante. 

 
 

8. Traiga una tabla con la tensión arterial y frecuencia cardíaca de la semana previa a la visita. 

 

9. Recuerde que cuando vaya a realizarse la analítica deberá estar en ayunas, sin tomar la 

medicación. 
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10. Protéjase del sol: crema solar 50 FPS frente a UVA y UVB, sombrero de ala ancha y evite 

horarios de máxima exposición solar. Protéjase especialmente la nariz y orejas. Acuda al 

Dermatólogo una vez al año. 

 
11. Debe vacunarse anualmente de la gripe. La vacunación del neumococo es idealmente una vez 

en la vida con la vacuna conjugada y si no es posible esta pauta, cada cinco años la polisacárida . 

2. ANÁLISIS DEL SEGUNDO CASO CLÍNICO 

 
Fecha De Ingreso: 25/09/2019 

 

Fecha De Trasplante: 29/10/2019 

 

 ERRORES : NO LLEVAVA PROTECTOR GASTRICO  

 

 

 

 

 

SUBJETIVO 

 

MOTIVO DE INGRESO 

 
 Ulcera Duodenal 

 
HISTORIA MEDICA PASADA 

 
 Como Factores de riesgo Cardiovascular la paciente padece una Hipertensión Arterial . 

Desconoce alteraciones del metabolismo lipídico o glucídico. No tiene antecedentes 

respiratorios, digestivos o nefrourológicos de interés. 

 

ENFERMEDAD ACTUAL 

 
 Paciente de 47 años de edad que acude a urgencias por dolor epigástico intenso de 3-4 días 

de evolución. Esta mañana sensación de mareo y síncope. Ha realizado en este contexto 

Primero Ingreso 

1 Visita 
Alta no 
Coordinada 

Consulta 
Externa 

 

Planing 

Examen 

ERRORES 

Segundo 
Ingreso 

 

Hemorragia 
Digestiva Alta 

Medico 
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una deposición melénica muy abundante (que trae el familiar). Persiste cierto dolor 

abdominal y malestar general. Última administración de Hibor el día previo a las 20.30 

 

EVOLUCIÓN 

 
 Tras ingreso en GE por HDA la paciente pasa a nuestro cargo por complicación con 

dehiscencia y sobreinfección de la herida inguinal de acceso femoral para el implante de 

ECMO. Se instauró tratamiento con terapia de vacío y se decidió el cierre con 

reconstrucción, con desbridamiento y cobertura con injerto de gracilis. Muy buena 

evolución de la herida. La biopsia con IVUS/OCT sin complicaciones. 

 

HABITOS SOCIAIS 

 
 Fumadora Ativa 

 
ALERGIAS 

 
 Fármacos Alérgenos :Metamizol 

 
DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS 

 
 Hemorragia Digestiva Alta 

 Ulcera Duodenal Forrest Iib 

 Trasplantado Cardiaco 

 Herida Complicada En Region Inguinal 

 
OBJETIVO 

 

 Mujer caucasiana de 47 años de edad . 

 Temperatura: 35,8 ºC 



BIOQUIMICA 

 
 

 T GASOMETRIA VENOSA RÁPIDA: pH 7,47 

 PCO2 33,8 mm Hg 

 PO2 42,4 mm Hg 

 SAT O2 79,3 % 

 HEMOGLOBINA TOTAL 7,4 g/Dl 

 BICARBONATO 24,4 mmol/L 

 Urea : 107mg/dl 

 

 

TRATAMIENTO 

 
- Mantuve la misma pauta apenas introduciu el pantoprazol 
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CONCLUSIÓN 
 

La realización de mis prácticas , en el servicio de Farmacia del Hospital Universitario Universitari i politècnic 

La Fe , fue una excelente oportunidad para completar mi formación académica antes de unirse para la vida 

profesional, quién sabe en esta área. Pude aprender y conocer de cerca las actividades desarrolladas no sólo 

por el farmacéutico, sino también por otros profesionales de la salud y cooperar con ellos para el desarrollo 

científico y equipos multidisciplinares en los que se insertan. 

 

A pesar de permanecer en la misma unidad durante tres meses, pude participar en varios proyectos diferentes 

simultáneamente, lo que me permitió desarrollar inmensas capacidades en muchos conceptos y ser proactivo 

en todo el trabajo. 

 

Desarrollado siempre a la vista, el objetivo de proporcionar un servicio cada vez mejor con cada día y un 

servicio, seguro, eficaz y con criterios de calidad, el farmacéutico que pasa por este hospital conoce el valor 

que aporta a la sociedad y la mejora de la calidad de vida de toda la población. 

 

Por lo tanto, estas prácticas me permitió crecer no sólo intelectual y profesionalmente, sino también a nivel 

personal, ya que me he permitido conocer diferentes culturas insertadas en el mismo medio y el contacto con 

personas tan diferentes entre sí, que terminan completa, personas que fueron esenciales para mi proceso de 

aprendizaje. 
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