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Resumo 
 

O presente relatório foi realizado no âmbito do Estágio Curricular do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e correspondeu ao primeiro 

contato que tive com o trabalho desenvolvido em Farmácia Comunitária. O 

Estágio foi realizado na Farmácia S. Lázaro, situada na Avenida Rodrigues de 

Freitas, no Porto.  

Durante a escolha da Farmácia, quis permanecer na cidade que me 

acolheu durante estes 5 anos académicos, optando por permanecer longe das 

minhas origens. O objetivo desta escolha era possibilitar uma experiência num 

centro urbano mais movimentado, com uma realidade de Público diferente.  

Durante os três meses de Estágio, cresci não só como profissional mas 

também como pessoa. Pude aprender com profissionais experientes, fazendo 

parte duma equipa de trabalho dedicada. Além disso, pude consolidar 

conhecimentos aprendidos durante o Mestrado, adquirindo novos.  

Durante este período, surgiram também as ideias para a realização das 

atividades desenvolvidas (Contracepção de Emergência e Dia Mundial do Beijo). 

Assim, pude criar um folheto informativo e realizar um dia de aconselhamento 

especial sobre Hidratação Labial e Proteção Solar Labial, respetivamente.   
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Parte I 
 

Apresentação dos Temas Desenvolvidos 
 

As seguintes atividades que foram realizadas durante o Estágio em 

Farmácia Comunitária surgiram após ponderação e análise junto da Direção 

técnica da Farmácia São Lázaro. Para mim, mais do que realizar atividades que 

contribuíssem para o meu crescimento enquanto estudante e futura profissional 

no âmbito da Saúde, era importante que as mesmas fossem relevantes para o 

ambiente no qual me encontrava inserida e que o público pudesse usufruir das 

mesmas.  

 

1. Pílula do Dia Seguinte 
 

Devido ao facto de aparecerem na Farmácia (FA) várias utentes a pedir a 

pílula do dia seguinte que revelavam não saber proceder ao seu uso correto e que 

procuravam mais informação sobre este método contraceptivo de emergência, era 

importante ter um modo de conseguir transmitir informação essencial, para além 

de proceder ao devido aconselhamento farmacêutico. Além disso, muitas vezes 

quem se dirigia à FA eram os companheiros em vez da própria utente que tomaria 

a pílula, pelo que era necessário que tudo o que tinha sido aconselhado pelo 

Farmacêutico chegasse de forma intata e coerente à utilizadora. Por estas razões, 

foi elaborado um panfleto que incluiu detalhes sobre a utilização da pílula como 

situações em que esta deve ser utilizada, como deve ser tomada, possíveis 

efeitos secundários resultantes da sua utilização, realçando o facto deste tipo de 

contracepção não ser de uso regular e ser crucial efetuar um método 

contraceptivo (MC) com regularidade de maior eficácia (Anexo I). 

 
Os objetivos desta atividade foram os seguintes: 

 

 Transmitir informação sobre a CE de uma forma clara e coerente em 

suporte que pudesse acompanhar o/a utente após a sua passagem pela 

FA; 

 Obter mais informação sobre a temática de CE, contribuindo para o meu 

próprio conhecimento como futura profissional no âmbito da Saúde; 
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 Fornecer aos demais colegas que compõe a equipa da FA S. Lázaro um 

material escrito de apoio ao seu aconselhamento farmacêutico, permitindo 

também a consolidação do seu conhecimento relativamente à CE. 

 

1.1. Enquadramento Teórico 

 

1.1.1. Saúde Reprodutiva e Sexual 

 

 A Saúde Reprodutiva abrange, no seu conceito, a possibilidade das 

pessoas tomarem uma decisão relativamente à frequência com que têm filhos e a 

altura em que os querem ter, assim como a possibilidade de manter de forma 

ativa a sua vida sexual. Deste modo, é pressuposto que qualquer indivíduo tem o 

direito a obter informação, assim como usufruir tanto de serviços de saúde 

adequados como de métodos de planeamento familiar que apresentam 

caraterísticas de segurança e eficácia. A Saúde Reprodutiva inclui também o 

direito à Saúde Sexual1,2. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Saúde Sexual não é 

caracterizada apenas pela ausência de uma doença, disfunção ou enfermidade 

sexual. Ainda de acordo com a Organização referida, o conceito engloba uma 

componente física, mental e social em termos de bem estar, assim como uma 

perspetiva positiva e segura em relação à sexualidade3. 

 

1.1.2. Papel Farmacêutico na Saúde Reprodutiva e Sexual 

 

Existe uma proximidade entre o Farmacêutico Comunitário e os cidadãos 

que se faz sentir pelo facto de existirem profissionais credíveis e instruídos na 

temática da Saúde na FA. É neste local que o cidadão pode encontrar o mais 

variado e importante conjunto de serviços que pode passar por aconselhamento 

farmacêutico, determinações de caráter bioquímico e fisiológico, dispensa de 

medicação e outros artigos de Saúde, entre outros serviços. Para além dos 

serviços referidos, os Farmacêuticos devem também ter um papel ativo na Saúde 

Reprodutiva e Sexual, através do aconselhamento relativamente ao uso eficaz e 

seguro dos MC. Deste modo, durante o aconselhamento farmacêutico, o 



 3 

profissional tem a oportunidade para potenciar a educação para a Saúde dos 

utentes, assim como oferecer-lhes as ferramentas para que possam tomar uma 

decisão, de forma informada, sobre a sua vida sexual. Desta forma, o utente deve 

receber informação sobre os métodos que se encontram disponíveis para efetuar 

a contracepção e deve exercer o seu poder de escolha relativamente ao MC mais 

adequado para si2,4.  

Assim, a proximidade e a disponibilidade dos serviços farmacêuticos 

permitem aos utentes obter a informação necessária para prevenir uma gravidez 

não desejada e evitar doenças sexualmente transmissíveis. É dever dos 

Profissionais de Saúde terem o devido conhecimento relativamente aos vários MC 

e para além disso, incluírem no seu aconselhamento a referência a dados 

relativos à CE2,4.  

 

1.1.3. Ciclo Menstrual: Aspetos Fisiológicos 

 

O ciclo menstrual na Mulher detém um lugar essencial em termos de 

Reprodução. O início da fase folicular ocorre no primeiro dia do ciclo menstrual, 

caso este tenha a duração comum de 28 dias. Os folículos ováricos desenvolvem-

se em consequência do estímulo da hormona estimuladora de folículos. À medida 

que os folículos amadurecem, a quantidade de estrogénio em circulação 

aumenta. Neste ponto, sistemas de feedback recebem a indicação para operar 

após sinalização efetuada pelo hipotálamo. Os estágios finais do amadurecimento 

dos folículos são potenciados pela ocorrência dum pico de hormona luteneizante 

(HL) a meio do ciclo. Após esta fase, no decorrer de um dia a dois dias, ocorre a 

ruptura de um folículo que se encontra já amadurecido e dá-se a libertação dum 

óvulo. A seguir ocorre um incremento dos níveis de estrogénio e progesterona 

após a ocorrência da ovulação. O aumento de hormonas prepara o útero para a 

implantação caso haja fertilização do óvulo. Esta fase, que segue a ovulação, é 

também conhecida por fase lútea5. 
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Os cinco dias antes da ovulação e o próprio dia da ovulação constituem os 

dias de maior fertilidade durante o ciclo menstrual. Apesar de já ter sido reportada 

uma vitalidade superior, o esperma que atinge a estrutura falopiana apresenta, 

normalmente, uma sobrevivência de 3 a 4 dias. Para que a fertilização possa 

acontecer, o óvulo que entra no tubo falopiano deve contatar com o esperma nas 

12 a 24 horas que seguem a sua entrada nesta estrutura. Depois do óvulo ser 

fertilizado, o produto formado transforma-se em blastocisto. Este último entra no 

útero no dia 17 ou 18 do ciclo, após atravessar o tubo durante cerca de 3 dias. 

Quando o blastocisto adere ao endométrio, componente que sofre modificações 

em termos bioquímicos, estruturais e secretórios, inicia-se a implantação5. A 

Figura 1 representa o ciclo menstrual.  

 

 

 

 

Figura 1: Representação do ciclo menstrual6. (Adaptado) 
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1.1.4. Contracepção de Emergência 

 

Nas situações em que se pretende evitar uma gravidez indesejada, caso 

não tenha havido proteção durante a relação sexual ou devido a falha do método 

de contracepção, pode-se recorrer à CE. Aliás, este método de emergência é 

único no que toca à prevenção de uma gravidez depois de ter ocorrido a relação 

sexual, pois mais nenhum método pode ser usado neste caso. É importante 

realçar que, pelo facto da CE reduzir o número de gravidezes não desejadas, é 

possível que este tipo de contracepção possa conduzir a um decréscimo no 

número de interrupções voluntárias da gravidez. Além disso, é seguro para 

qualquer cidadã utilizar a CE, aliás mesmo mulheres em que está contraindicado 

o uso de métodos contraceptivos orais podem recorrer a este método de 

emergência. É necessário, após a toma da CE, proceder ao uso de um método 

contraceptivo regular, pois a CE não atuará nas relações sexuais que ocorram 

após a sua toma2,7,8.  

Na União Europeia, encontram-se dois tipos de substâncias ativas 

autorizadas para uso em CE: levonorgestrel (LVG) e acetato de ulipristal. Assim, a 

nível nacional, estão disponíveis os medicamentos Norlevo® (Laboratórios Fargin 

– Produtos Farmacêuticos, Lda) e Postinor® (Laboratórios Medimpex UK Ltd), 

sendo os dois constituídos por levonorgestrel, e EllaOne® (Laboratórios HRA 

PHARMA), constituído por acetato de ulipristal. Os medicamentos Norlevo® e 

Postinor® não são sujeitos a receita médica e podem ser utilizados até 72 horas 

após a ocorrência da relação sexual. Já o medicamento EllaOne® é sujeito a 

receita médica e pode ser utilizado até 120 horas após a relação sexual7-9. 

O LVG, um progestativo isolado, apresenta boa tolerância, assim como 

elevada eficácia. No caso do acetato de ulipristal, este apresenta elevada eficácia 

e uma semelhança com o LVG em termos de tolerância. Relativamente à eficácia 

do LVG, é crucial realçar que esta é tanto maior quanto mais cedo ocorrer a 

administração oral10. Os dados que ligam a eficácia desta hormona ao número de 

horas após a relação desprotegida em que ocorre a sua administração, de acordo 

com um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, encontram-se 

representados na Tabela 1.  

 



 6 

Tabela 1: Valores de eficácia de LVG (E. LVG) de acordo com o tempo de 

administração após a relação sexual desprotegida (T.LVG)10. 

T. LVG 24h 24-48h 49-72h 5ºdia 

E. LVG 95% 85% 58% 30% 

 

De acordo com o estudo referido, a utilização de LVG demonstra eficácia a 

95% quando administrado nas 24 horas que precedem a relação sexual, 

diminuindo tal eficácia sucessivamente para 85%, 58% e 30% à medida que 

decorre o tempo10. 

O modo de ação dos métodos contraceptivos de emergência não é 

totalmente conhecido. A maioria dos métodos parece provocar o atraso ou 

inibição da ovulação de modo a prevenir uma gravidez. A alteração endometrial, a 

alteração hormonal e a inibição da fertilização são também outro tipo de 

mecanismos propostos11. 

O mecanismo de ação do levonorgestrel não é completamente 

compreendido. É proposto que ao atrasar o pico de hormona luteneizante, o LVG 

inibe a ovulação. É necessário que a administração seja feita antes do surgimento 

do pico de hormona luteneizante de modo a que a ação do LVG seja eficaz. 

Assim, pode-se concluir que quanto mais perto da ocorrência da ovulação, menor 

será a eficácia do LVG8,11. É de realçar que a diminuição da atividade ovulatória 

só é constatada quando ocorre a sua administração durante a fase folicular, pelo 

que o modo de ação do LVG depende da fase do ciclo10. De igual modo, é 

proposto que o LVG tem uma ação minoritária no corpo lúteo após a ovulação e 

que depois da fertilização estar terminada, deixa de ter eficácia. Na verdade, o 

consenso comum é que a maioria dos efeitos de LVG se façam sentir devido à 

sua ação inibitória a nível da ovulação11. 

Quanto ao acetato de ulipristal, este apresenta uma semelhança com o 

LVG em termos de mecanismo de ação. O acetato conduz a uma inibição ou leva 

a um atraso da ovulação, já que adia em 5 dias a rutura folicular. Deste modo, 

diminui a probabilidade de acontecer a fertilização, já que a sobrevivência do 

esperma diminui com o atraso de 5 dias na ovulação. Para que seja eficaz é 

preciso que, tal como acontece no caso do LVG, a administração da CE seja feita 

antes da fase ovulatória. Existe, no entanto, uma diferença entre estes métodos 
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contraceptivos, já que após o aumento dos níveis de hormona luteneizante, o 

acetato de ulipristal pode apresentar eficácia. Deve ser realçado que mesmo se 

verificando possibilidade de utilização eficaz quando há um pico de hormona 

luteneizante, a verdade é que o desempenho desta CE é superior quando a sua 

administração ocorre antes deste pico. Da mesma forma, esta CE também se 

apresenta com uma função hormonal marcada por levar a um aumento de 

duração do ciclo menstrual, assim como a uma diminuição da quantidade de 

hormona luteneizante. Por fim, o impacto da ação do acetato a nível do 

endométrio ainda não está completamente esclarecido11. 

 

1.1.5. Perfil de Segurança e Efeitos Secundários 

 

Os métodos utilizados em CE são vistos como métodos que apresentam 

segurança no seu uso. Na maior parte das vezes, os efeitos observados incluem 

modificações hormonais assim como alterações no padrão de menstruação. A dor 

de cabeça, o vómito e a nausea são efeitos indesejáveis que podem ocorrer após 

a toma da CE, sendo que na maioria das vezes o tipo de efeito é moderado7,11.  

O LVG apresenta mais frequentemente como efeitos indesejáveis a nausea 

e o vómito. No entanto, é normalmente bem tolerado. Outros efeitos que podem 

ocorrer, no entanto estes de menor frequência, são a dor de cabeça, a fadiga, a 

tontura e a dor no peito8,11.  

Comparativamente a outros planos de contracepção de emergência, o 

acetato de ulipristal apresenta semelhanças em termos de efeitos secundários, 

sendo que dentro destes o mais habitual é a cefaleia. A nausea, a tontura, a 

fadiga e a dor abdominal são outros efeitos também descritos. Constatou-se 

também um prolongamento de cerca de 2,8 dias na duração do ciclo menstrual 

com a utlização deste método. Verifica-se contra-indicação da utilização desta CE 

em doenças severas relacionadas com o fígado ou o rim, já que o acetato sofre 

metabolização nestes dois órgãos. Pelo facto do acetato apresentar um ligeiro 

papel antagonista nos recetores de glucocorticoides, existe uma contra-indicação 

relativa para o uso deste método na asma grave, não controlada. Existe a 

possibilidade de secreção do acetato no leite materno, já que este é um composto 

lipofílico. Assim, caso esteja a ocorrer amamentação enquanto ocorre a toma do 
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método contraceptivo, o leite não deve ser usado durante um período de 36 

horas11. 

 

1.2. Conclusão 

 

Esta atividade permitiu-me não só aprofundar melhor o meu próprio 

conhecimento sobre esta temática, mas ter consciência que apesar de vivermos 

numa sociedade que disponibiliza, através dos profissionais e espaços de Saúde, 

qualquer tipo de informação sobre contracepção, ainda permanecem muitas 

dúvidas. Assim, considero fundamental que qualquer Farmacêutico esteja 

preparado para esclarecer os utentes e que se mantenha atualizado relativamente 

aos MC de uso regular e de emergência. Ainda mais, é necessário que o 

Farmacêutico transmita segurança para que o utente tenha à vontade e possa 

confiar no seu profissional de Saúde para abordar um assunto tão íntimo e 

pessoal. O impacto do aconselhamento farmacêutico tem ainda maior relevância 

em termos de utentes que se encontram na adolescência, já que normalmente 

são o grupo que mais procura a FA para esclarecimento de dúvidas relativamente 

a contracepção e sexualidade. Deste modo, é importante transmitir a informação 

de uma forma clara e adequada ao nível de instrução e à faixa etária de cada 

utente para que se possam evitar situações indesejadas como a ocorrência de 

uma gravidez não planeada ou a transmissão de doenças sexualmente 

transmissíveis. Assim, não é só importante o próprio conhecimento do 

Farmacêutico sobre o tema, mas também a sua abordagem e empatia com o 

utente. Para a realização do panfleto foi então necessário ter em consideração 

uma estética agradável assim como uma linguagem acessível aos diferentes 

utentes que passam diariamente na FA, escolhendo os pontos de abordagem 

mais importantes. Assim, esta experiência permitiu-me verificar, mais uma vez, 

que existe atualmente a necessidade de uma polivalência por parte do 

Farmacêutico.  

A atividade revelou-se interessante para o público da FA, já que existem 

determinados utentes, principalmente os mais jovens, que com regularidade 

recorrem à FA para colocar questões ligadas à contracepção. No entanto, pela 

vergonha ou inexperiência, não querem “perder o seu tempo” com a explicação 
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dos profissionais da FA. Tal como já foi mencionado anteriormente, o tema tem 

uma componente muito íntima, por isso é normal que a maioria dos utentes 

deseje que o aconselhamento seja o mais rápido possível e direcionado apenas 

para respostas às perguntas que os mesmos colocam. Apesar desta necessidade 

para abordar o tema de forma célere, o profissional tem que garantir que há 

pontos de importância que são referidos, nomeadamente, a necessidade da 

utilização de um MC de uso regular, após a utilização da CE, o realce de que a 

CE não deve ser utilizada regularmente e de que a CE não protege contra 

doenças sexualmente transmissíveis. Deste modo, a elaboração do panfleto 

garantiu que o público menos aberto a diálogo teria a chance de ficar com uma 

fonte de informação credível.   

Para a FA em si, a atividade constitui mais uma forma positiva de 

intervenção farmacêutica, já que é importante demonstrar aos utentes que o seu 

profissional farmacêutico se esforça para lhes proporcionar um atendimento 

farmacêutico cada vez melhor e mais direcionado para cumprir as suas 

necessidades. É importante dinamizar este tipo de atividades para valorizar o 

papel do Farmacêutico a nível comunitário e motivar também toda a equipa da FA 

a desenvolver atividades, sejam elas semelhantes ou completamente diferentes 

da que foi por mim proposta. O essencial passa mesmo por encontrar 

oportunidades para contatar de um modo mais próximo com os utentes. Além 

disso, o resto da equipa da FA ficou curioso sobre a atividade e até colocou 

questões sobre o tema abordado no panfleto. Desta forma, os profissionais 

também tiveram a oportunidade de relembrar conhecimentos sobre os MC de 

emergência. 

Durante o período de realização do Estágio em Farmácia Comunitária não 

foi possível realizar este aconselhamento farmacêutico. Tanto para mim como 

para os demais colegas, não surgiu nenhuma oportunidade para tal.  A 

preparação do panfleto foi realizada para servir de suporte ao aconselhamento 

farmacêutico dado perante uma situação de interesse revelado pelos utentes e 

não para ser distribuído a todos os utentes que passassem pela FA, já que o 

objetivo não era suscitar o interesse e curiosidade do público relativamente à CE, 

mas sim facilitar informação relevante a quem demonstrasse preocupação com a 

temática para promover um correto uso da contracepção em questão e também 

para educar o utente sobre a mesma. Apesar disto, 15 cópias do panfleto 
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encontravam-se disponíveis a todos os profissionais da FA, na área de 

atendimento ao público. 

 

2. Dia Mundial do Beijo 

 

Para a realização da segunda atividade, quis promover um maior contato 

entre mim e os utentes da Farmácia, já que a primeira atividade tinha passado 

mais pela realização de um material e não tanto pelo aconselhamento 

farmacêutico. Ainda mais, quis também tentar desenvolver uma atividade mais 

criativa e que me desse a oportunidade de realçar o papel do Farmacêutico 

enquanto promotor de Saúde e de bem-estar. Assim, após apresentação da ideia 

à Direção técnica da FA, surgiu desde logo o apoio necessário. Deste modo, 

comemorou-se, com uma campanha promocional em todos os sticks e bálsamos 

labiais, o Dia Mundial do Beijo. No site do facebook da FA foi divulgado o cartaz 

da atividade e o mesmo encontrou-se exposto na área de atendimento ao público 

da FA no dia da atividade (Anexos II e III). Os restantes colegas da FA também 

deram apoio, fazendo referência ao tipo de aconselhamento especial que ia 

decorrer ao longo desse dia, no entanto a abordagem e o aconselhamento 

estavam sob a minha responsabilidade.  

Assim, durante todo o dia, aconselhei as pessoas sobre a importância de 

proteger os lábios das radiações solares e também de os hidratar (Anexo IV). 

Durante o aconselhamento questionei os utentes se tinham conhecimento de que 

se comemorava naquela data o Dia Mundial do Beijo e questionei também a 

importância que os mesmos davam à hidratação e proteção solar dos seus lábios. 

Aproveitei também para me informar se os utentes já usavam produtos labiais 

com o intuito de melhorar a Saúde dos seus lábios. Ainda mais, esclareci também 

a necessidade da realização destes cuidados, referindo que a desidratação labial 

para além de ser desconfortável pode afetar a pele mais fina que existe no ser 

humano – a pele labial, interferindo com as funções fisiológicas da mesma. Além 

disso, referi que a exposição contínua a radiação ultravioleta pode conduzir a 

danos labiais com possível aparecimento de formações pré-cancerígenas. A 

questão mais comum realizada pelos utentes foi a de qual das duas 

características (hidratação ou proteção solar) era mais importante. Ou seja, caso 



 11 

tivessem de optar realizar um destes cuidados, em que tipo de produto deveriam 

investir o seu dinheiro? Desta forma, destaquei também a importância de realizar 

uma prevenção com a aplicação frequente de um produto labial que conjugasse 

tanto a hidratação como a presença de um fator de proteção solar.  

 

Os objetivos desta atividade foram os seguintes: 

 

 Maior dedicação ao aconselhamento farmacêutico e contato mais próximo 

com os utentes da FA; 

 Realce do papel do Farmacêutico enquanto profissional dedicado ao 

aconselhamento e não apenas à dispensa de medicamentos. 

 

2.1. Enquadramento Teórico 

 

2.1.1. Lábio Humano: Aspetos Importantes 

 

Existem dois fatores que parecem ser responsáveis pelo tom avermelhado 

observado nos lábios, a densidade de queratina inferior e a translucidez resultante 

de hidratação constante, já que possibilitam maior facilidade de visualização dos 

capilares subjacentes12. No lábio humano é encontrado um tipo de epitélio, 

escamoso estratificado, que inclui a epiderme que cobre diferentes estruturas 

labiais. Uma dessas estruturas é a “vermilion border”, barreira responsável por 

separar o lábio da pele adjacente comum13. Devido ao facto de apresentar 

caraterísticas peculiares, diferentes do resto da pele que se encontra à sua volta, 

a barreira “vermilion” destaca-se por ser uma estrutura impressionante na 

constituição da face. Assim, esta barreira apresenta-se sem nenhuma pilosidade 

nem presença de glândulas sebáceas. No entanto, em cerca de metade da 

população, existe a possibilidade de encontrar tais glândulas após a 

adolescência. Além disso, a cobrir esta estrutura encontra-se uma camada de 

estrato córneo pouco espessa e um epitélio não queratinizado12. 

Os lábios encontram-se constantemente expostos a diferentes 

componentes como água, ar, fármacos, cosméticos, luz solar, entre outros12. De 
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facto, os lábios são expostos de forma continuada à radiação solar, sendo que a 

área mais exposta a luz ultravioleta, a nível da face, corresponde ao lábio inferior. 

Apesar de existir uma ligação social, estética e até mesmo de saúde à presença 

de bronzeado numa pessoa, verificam-se malefícios de exposição solar quando 

excessivamente presente. Desta forma, é possível detetar envelhecimento 

cutâneo prematuro, assim como aparecimento de lesões malignas. Ainda assim, 

por vezes é subestimada a relevância de utilização do proteção solar labial14,15.  

 

2.1.2. Importância da Hidratação 

 

É essencial para a vida a presença da água. Aliás, os seres humanos 

apenas conseguem sobreviver durante alguns dias sem a mesma. A água 

representa um componente maioritário do peso corporal nas crianças, já que 

constitui 75% do seu peso, já no caso dos idosos constitui apenas 55% do peso 

corporal16. Além disso, também desempenha funções essenciais no organismo: 

 Age como solvente, constituindo um meio que possibilita a 

ocorrência de reações no organismo, tal como a digestão; 

 Serve como transportador de nutrientes para as células e permite 

também a excreção de produtos do metabolismo; 

 Age como regulador da temperatura corporal – conduz a um 

aumento da produção de suor para possibilitar a libertação de calor 

a partir do corpo quando este se encontra demasiado quente. 

Assim, com a evaporação à superfície da pele da água libertada 

através do suor, ocorre uma diminuição da temperatura corporal; 

 Participa no funcionamento de todos os órgãos e sistemas 

encontrados no organismo. 

Verificam-se, a longo prazo, efeitos cardíacos, renais, respiratórios e 

digestivos decorrentes de uma desidratação persistente16-18. 
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2.1.3. Hidratação e a Pele 

 

A pele revela-se como um órgão fundamental tanto para prevenir perdas 

de água como para conseguir manter níveis corporais da mesma16. A quantidade 

de água cutânea constitui uma ferramenta importante para as diferentes funções 

da pele. Aliás, o papel de barreira apresentado pela pele é preservado se existir 

uma quantidade apropriada de água na constituição do estrato córneo do órgão 

referido14,19. Esta barreira atua prevenindo a entrada no organismo humano de 

xenobióticos e também prevenindo a perda de eletrólitos, fluidos e outras 

moléculas20. Além disso, cerca de 30% da constituição da pele é feita por água, 

contribuindo esta para a elasticidade deste órgão16.  

A melhoria da aparência e a melhoria do aspecto da pele fazem parte das 

ideias mais persistentes associadas à ingestão de água. De facto, esta ingestão 

pode melhorar tanto a espessura como a densidade da pele, especialmente no 

caso de indivíduos que realizem uma ingestão fraca de água. Normalmente, esta 

melhoria é compreendida como desejo por uma aparência mais hidratada a nível 

da superfície da pele, assim como redução de problemas associados à pele como 

é o caso do acne16,21. Aliás, várias disfunções dermatológicas como a psoríase 

encontram-se relacionadas com a deficiência em água19,22,23.   

Para além de melhorar a hidratação da pele, a ingestão de água permite 

também equilibrar a perda de água que se verifica a nível transepidérmico. Assim, 

as glândulas sebáceas écrinas, que se encontram uniformemente distribuídas 

pela maioria da superfície da pele, são responsáveis pela eliminação de água sob 

a forma de suor16. Para caracterizar a função de barreira da pele pode-se recorrer 

à medição da quantidade de água que é evaporada através da superfície deste 

órgão. Assim, caso a barreira cutânea não esteja intacta, maior será a quantidade 

de água que é perdida através da evaporação20.  

Para prevenir o aparecimento de sinais de envelhecimento, como o 

surgimento de rugas, não é suficiente realizar uma hidratação em termos de pele, 

já que os sinais referidos são resultado da exposição solar, genética e exposição 

ambiental16.  
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2.1.4. Hidratação Labial  

 

Segundo Kobayashi H et al12, verificou-se que a barreira “vermilion” dos 

lábios, quando comparada com a pele encontrada na face, apresentou 

caraterísticas de barreira e retenção de água muito inferiores. Constatou-se de 

igual modo, a fraca capacidade de retenção de água do lábio, já que a sua 

condutância é significativamente  inferior do que a encontrada na face. Desta 

forma, os dados obtidos opõem-se à ideia comum de boa hidratação a nível da 

superfície do lábio.  

É importante realçar que o estudo foi também realizado durante o Inverno e 

esta condição climática parece ter um papel influente no que respeita a mucosa 

da superfície do lábio. Assim, é recomendado que, durante as caraterísticas 

ambientais frias e secas do Inverno, sejam usados cremes labiais, já que nestas 

condições ocorre desenvolvimento de lábios com aspeto escamoso12. 

Este estudo conclui que tanto a função de barreira do lábio como a sua 

capacidade de retenção de água são mais fracas do que aquelas que são 

verificadas para outras partes da pele, particularmente em pessoas jovens do 

sexo feminino12. 

Segundo López-Jornet P et al14, os seus resultados revelaram um aumento 

da hidratação a partir dos 3 meses, nas pessoas que utilizaram proteção labial 3 

vezes ao dia, com diferenças estatisticamente significativas para aquelas que não 

fazem este tipo de proteção. Além disso, não se verificaram diferenças 

significativas em termos de sexo, fototipo de pele, tamanho dos lábios, idade nem 

quantidade anual de exposição solar.  

 

2.1.5. Fotoproteção 

 

A radiação ultravioleta é um tipo de radiação eletromagnética solar que 

detém comprimentos de onda no intervalo de 200 a 400 nanómetros. Existem 3 

tipos de radiação que compõe a radiação ultravioleta: a radiação ultravioleta C, a 

radiação ultravioleta B e a radiação ultravioleta A. O primeiro tipo não atinge a 

crosta terrestre devido a factores como a absorção na zona atmosférica ou como 

a difusão da radiação pelas moléculas atmosféricas. Assim, a radiação que 
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maioritariamente atinge a Terra é a radiação do tipo A, sendo que a fração de 

radiação do tipo B que atinge é mais pequena. Esta última radiação geralmente 

provoca mais facilmente uma queimadura por exposição solar. A radiação do tipo 

B também é responsável por conduzir ao fotoenvelhecimento e ao cancro da pele, 

caso exista uma exposição de forma crónica e repetida. A radiação do tipo A 

também contribui para o fotoenvelhecimento e para danos genéticos 

epidérmicos24,25.  

A Fotoproteção consiste na prevenção cutânea dos efeitos nefastos 

decorrentes da exposição a radiação ultravioleta. Estes efeitos podem incluir as 

características queimaduras solares ou então podem incluir efeitos não tão 

comuns como é o caso do aparecimento de cancros de pele, fotodermatoses 

como a dermatite actínica crónica e a exacerbação de doenças dermatológicas já 

existentes como é o caso do lupus. Os protetores solares surgem como uma 

estratégia auxiliadora para combater os efeitos negativos da radiação 

ultravioleta24,26,27.  

 

2.1.6. Proteção Solar Labial  

 

Apesar de se constatar efetividade na redução da exposição à radiação 

ultravioleta com a utilização de produtos labiais fotoprotetores, a verdade é que a 

maioria das pessoas não sabe realizar a sua aplicação de forma apropriada. 

Deste modo, pelo facto dos produtos não serem aplicados com frequência 

suficiente ou por não serem aplicados em suficiente espessura, o fator de 

proteção solar concedido pelo produto acaba por ser inferior àquele que vem 

mencionado na sua embalagem. A necessidade de aplicação frequente do 

produto labial deve-se ao facto de que muitos dos produtos disponíveis no 

mercado perdem a sua eficácia porque podem ser fracamente absorvidos e 

também porque podem ser rapidamente destruídos pela radiação ultravioleta15,28.  

Muitas vezes, os lábios são negligenciados como locais para a ocorrência 

de cancros da pele. A maior parte dos cancros encontrados a nível dos lábios 

consegue ser detetado e tratado numa etapa inicial, já que têm uma localização 

bem visível. No entanto, existe uma percentagem considerável (5-35%) de 

recaída depois do tratamento28. Apesar do risco de cancro labial ser diminuído 



 16 

pelo uso regular de um produto labial que contenha proteção solar, a maioria das 

pessoas negligencia a importância da realização continuada de Fotoproteção28,29. 

De acordo com Dimmick J et al29, verificaram-se níveis fracos de proteção 

labial para os indivíduos do sexo masculino (79 de um total de 234 frequentadores 

de praia em Galveston, Texas, que realizaram o preenchimento dum questionário 

anónimo). Aliás, estes indivíduos demonstraram menor preocupação para com 

este tipo de proteção. De entre os que não realizavam Proteção Solar Labial, foi 

referido que os produtos labiais eram entendidos como femininos. Existe, então, 

uma necessidade para educar estes utentes, até porque existe uma grande 

incidência de cancro labial no sexo masculino a nível mundial. Por outro lado, 

também é necessário prestar atenção à edução das utentes, porque está-se a 

verificar também para o sexo feminino o aumento da incidência de cancro labial. 

Apesar de se verificar, neste estudo, uma maior proteção labial em mulheres, a 

verdade é se verifica maior atenção para com a proteção solar da pele do resto do 

corpo em detrimento da dos lábios.  

Segundo o mesmo estudo, apesar de terem consciência do risco de cancro 

labial associado à exposição a radiação ultravioleta, uma grande percentagem 

não realiza Proteção Solar Labial. O esquecimento de aplicação dos produtos 

labiais, não preocupação com os efeitos nocivos da exposição solar e sabor 

desagradável foram referidos como os principais entraves à aplicação dos 

protetores labiais. Este último entrave pode ser modificado, sendo necessário 

melhorar cada vez mais a apresentação dos produtos encontrados a nível 

comercial, que pode resultar consequentemente num aumento da utilização de 

protetores labiais pelos utentes29.   

É então crucial ter em atenção a proteção solar em termos labiais, 

procurando evitar a exposição solar e dar preferência às sombras, mas também 

aplicar com frequência os produtos labiais com proteção solar elevada e 

monitorizar também qualquer tipo de mancha que possa aparecer na pele e seja 

suspeita. Além disso, para melhorar a utilização de produtos que contribuem para 

a Proteção Solar Labial, também será crucial reforçar pedagogicamente a 

importância da proteção solar na prevenção do envelhecimento labial não 

cronológico28,29. 
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2.2. Conclusão 

 

Na generalidade, as pessoas foram muito receptivas e ouviram 

atentamente o meu aconselhamento, no entanto, o fator financeiro era sempre 

uma preocupação ou então o utente já tinha cuidado e realizava diariamente tanto 

hidratação como proteção solar labial. De facto, esta atividade permitiu-me 

contatar um pouco mais de perto com os utentes e aperceber-me se o fator 

estético é ou não relevante para o bem-estar da pessoa. Na verdade, poucas 

foram as pessoas que demonstraram atenção com este aspeto, já que o ponto 

mais relevante era investir o seu dinheiro na compra de medicamentos sujeitos a 

receita médica ou outro tipo de artigo de saúde. Os utentes que realizavam a 

compra dos produtos labiais faziam-no com base no medo dos efeitos nefastos da 

exposição solar, dando menor importância à aparência ou hidratação dos lábios. 

Os utentes que revelavam interesse pela atividade eram maioritariamente do sexo 

feminino.  

A atividade teve êxito, não só porque se venderam mais produtos labiais de 

hidratação e proteção solar neste dia do que era habitual para a FA S. Lázaro, 

mas também porque mesmo nos casos em que os utentes não adquiriam nenhum 

produto, revelavam interesse sobre a necessidade de efetuarem a hidratação e a 

proteção solar dos seus lábios. Penso que este tipo de abordagem diferente foi 

valioso para a Farmácia, pois o papel de Farmacêutico pode ser valorizado desta 

forma. Assim, é possível mostrar ao público que o Farmacêutico não cinge o seu 

trabalho apenas à dispensa de medicamentos, mas também procura promover o 

seu bem-estar. Acima de tudo, demonstra que o profissional de Saúde se mantém 

atualizado e que pretende inovar o seu atendimento. Além disso, apercebi-me que 

o mais interessante desta abordagem foi dar-me conta que as pessoas ainda 

procuram muito a oportunidade de dialogar no ambiente de Farmácia. Os utentes 

procuram, cada vez mais, um atendimento personalizado que, com a correria do 

dia-a-dia, se torna mais e mais impossível.  

 

 

 

 



 18 

Parte II 

 

2.1. Farmácia S. Lázaro 

 

É na Avenida Rodrigues de Freitas, situada na freguesia do Bonfim, no 

Porto, que se pode encontrar a Farmácia S. Lázaro, perfeitamente identificada 

com uma cruz verde. Nas suas imediações podem encontrar-se alguns locais de 

interesse como a Biblioteca Pública Municipal do Porto e a Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto. A Direção Técnica encontra-se a cargo da 

Doutora Isabel Maria Rodrigues, pessoa também proprietária do espaço físico da 

FA. É assim cumprido o estabelecido no Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto 

que indica que a propriedade de Farmácias pode estar a cargo de pessoas 

singulares ou sociedades comerciais. De igual forma, se cumpre com o 

constatado no referido Decreto-Lei no que concerne ao seguinte ponto: “A direção 

técnica da farmácia é assegurada, em permanência, durante o horário de 

trabalho, por farmacêutico diretor técnico…” que se encontre registado na 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). 

Ainda mais, respeita-se este Decreto pelo facto de não se encontrarem 

incompatibilidades no que toca a propriedade, exploração ou gestão da FA30. 

O horário de funcionamento da FA, que se pode encontrar de forma clara 

na porta de entrada da mesma, no sua página de facebook ou ainda no site 

disponível ao público (http://farmaciasaolazaro.pt/pt) é o seguinte: Segunda-feira 

das 8:30 às 19:00 horas, Terça-feira a Sexta-feira das 9:00 às 19:00 horas e 

Sábado das 8:30 às 13:00 horas, estando encerrada no Domingo. A seguinte 

informação encontra-se concordante com o que se encontra descrito na Portaria 

nº 277/2012 de 12 de Setembro, já que cumpre com o número mínimo de 44 

horas de funcionamento semanal e pelo facto de garantir disponibilidade ao 

público durante o seguinte horário: “De segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 13 

horas e das 15 às 19 horas”31. Além do horário normal, a FA também realiza 

turnos de serviço permanente de forma periódica. Durante a realização do estágio 

foram realizados dois turnos deste tipo, no entanto não foi necessária a minha 

presença durante tais turnos. Assim, o meu horário estendia-se desde a segunda-

feira a sexta-feira das 9:00 horas da manhã às 17:00/18:00 horas da tarde com a 
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realização duma pausa de almoço de duração de uma hora. Deste modo, 

cumpriu-se com o mínimo de 40 horas semanais estipuladas para a concretização 

do período de Estágio. É de notar que tive a oportunidade de verificar a dinâmica 

da FA durante o fim de semana, tendo trabalhado durante duas manhãs de 

sábado durante as 9:00 horas da manhã até às 13:00 da tarde. Esta última 

experiência permitiu-me analisar o tipo de público que procura a FA durante este 

período e o tipo de atendimento mais comum que o/a Farmacêutico/a realiza. 

 

2.2. Recursos Humanos  

 

Tal como foi referido anteriormente, a Direção Técnica da FA S. Lázaro é 

da responsabilidade da Doutora Isabel Rodrigues. Existem vários deveres que o/a 

Diretor Técnico/a deve cumprir, de acordo com o Decreto-Lei 307/2007 de 31 de 

Agosto. Desta forma, o/a Diretor/a é responsável por todos os atos a nível 

farmacêutico que sejam desenvolvidos no âmbito da Farmácia. Ainda mais, deve 

conduzir à promoção do uso correto e racional do medicamento, promovendo de 

igual forma qualquer esclarecimento ao utente. De igual modo, deve proceder à 

dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica, quando esta não seja 

apresentada, apenas quando existir justificação para que tal ocorra; deve garantir 

um número de medicamentos suficiente para fornecimento ao público assim como 

um ambiente higiénico e seguro no espaço da FA. Além disso, deve-se certificar 

que os produtos ou medicamentos que são cedidos se encontram bem 

preservados. Deve ainda garantir que a equipa que integra a FA preserva 

assegurado o cuidado com a higiene. Por fim, no entanto não menos importante 

que os pontos que já foram referidos, cabe ao/à Diretor/a trabalhar no sentido de 

que se respeite o que se encontra estabelecido não só no Código Deontológico 

Farmacêutico, como também os demais documentos legislativos que guiam a 

atividade profissional farmacêutica30.  

Assim, após o tempo passado durante o Estágio na FA S. Lázaro, acredito 

que uma das ferramentas mais valiosas de que me apropriei que aprendi foi a de 

que ter um grande exemplo a comandar uma equipa é a receita para o sucesso. 

Ter alguém a guiar de forma persistente o nosso percurso profissional, a 

empenhar-se, faz com que tenhamos vontade de trabalhar da melhor forma 



 20 

possível, focando-nos no mesmos objetivos: lutar pelo prestígio e bom nome da 

FA, assim como proporcionar um excelente atendimento ao público. Deste modo, 

a Doutora Isabel zelou sempre por um bom ambiente entre os profissionais da 

sua FA e constituiu uma das pessoas mais importantes nesta minha fase de 

aprendizagem e crescimento enquanto profissional. 

A FA deve ter, de acordo com o que se encontra estabelecido no Decreto-

Lei 307/2007 de 31 de Agosto, pelo menos dois Farmacêuticos a compôr a sua 

equipa, de forma a cumprir com as 55 horas obrigatórias por semana em que tem 

um farmacêutico nas suas instalações30. Para além da Doutora Isabel, existem 

mais 3 Farmacêuticas a trabalhar na FA S. Lázaro, a Doutora Marta Mendes, a 

Doutora Mariana Rodrigues e a Doutora Francisca Correia. Esta composição de 

elementos da FA vai de encontro ao determinado no Decreto-Lei nº 307/2007 de 

31 de Agosto, já que os profissionais farmacêuticos “devem, tendencialmente, 

constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia“30. No entanto, o grupo de 

trabalho não é apenas constituído pelas pessoas referidas. Assim, também 

trabalham neste local, dois técnicos de Farmácia. 

Todos os membros da FA participam de igual modo na maioria das 

atividades desenvolvidas: atendimento ao público, aconselhamento, determinação 

de parâmetros bioquímicos (pressão sanguínea, colesterol, triglicerídeos e 

glucose), marketing, faturação e armazenamento de encomendas. Deste modo, 

pelo facto de nenhum professional estar condicionado apenas a uma determinada 

atividade, existe um excelente espírito de entre-ajuda, havendo sempre a 

preocupação em auxiliar quem se encontra com mais trabalho.  

 

2.3. Organização da Farmácia 

 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos, para que o Farmacêutico consiga 

desenvolver as atividades de farmácia comunitária, é necessário que o mesmo 

disponha de “instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas”32. 

Por isto, é muito importante ter em consideração a organização de uma FA.  

A FA S. Lázaro é perfeitamente identificada pela caraterística cruz verde e 

pelo seu nome destacado a letras maiúsculas brancas no seu exterior. Além desta 
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identificação clara, a FA possui também 5 montras de fácil visualização por parte 

do público, onde se expõem os mais variados medicamentos não sujeitos a 

receita médica e outros produtos de saúde32. A exposição de tais produtos não é 

feita de modo aleatório, existindo sempre uma política de marketing, dispondo-se 

os produtos de acordo ou com a altura do ano, ou com alguma promoção que a 

FA ofereça ou outro motivo justificável. Periodicamente, uma profissional, que não 

integrava a equipa da FA, era responsável pela decoração destas montras. 

Durante o meu período de Estágio, tive a oportunidade de ajudar com a 

organização e execução das mesmas, sendo que os produtos expostos 

relacionaram-se com uma campanha promocional de brinquedos, proteção solar e 

emagrecimento. Além disso, na porta da FA, é possível visualizar a identificação 

da Direção Técnica, o horário de atendimento da FA tal como é possível obter 

informação relativa às farmácias do município que se encontram em serviço 

permanente32.  

O acesso à FA, sem a presença de qualquer obstáculo como desníveis ou 

degraus, permite que qualquer utente, inclusivé indivíduos que apresentem 

alguma limitação física, possa entrar nas instalações e usufruir dos serviços e 

produtos32. 

A primeira percepção que o público tem quando entra na FA é a de que a 

mesma se encontra organizada, com uma disposição adequada e um ambiente 

amplo e luminoso. Deste modo, o espaço físico da FA serve não só para facilitar a 

dispensa de medicamentos e outros produtos relacionados com saúde, mas 

também para fornecer uma sensação agradável e de bem-estar ao utente em 

espera. Posto isto, aquele pode comunicar facilmente com os profissionais da FA, 

os quais apresentam identificação através do seu nome e título professional32.  

Quanto à organização interior da FA, é necessário destacar as seguintes 

divisões: a divisão de atendimento ao público, composta por três balcões de 

atendimento que permitem que o aconselhamento farmacêutico seja realizado de 

forma individualizada; uma sala com atendimento mais personalizado e privado, 

onde se realizam as consultas de Nutrição, a determinação manual da pressão 

arterial, entre outros serviços; espaço para receção de encomendas; àrea da 

Direção Técnica; 4 zonas de armazenamento de encomendas; armazém; serviços 

sanitários; vestiário e laboratório (apesar do foque principal da atividade da FA 

não residir na produção de medicamentos manipulados, ainda se realiza a 



 22 

produção de um número limitado de manipulados, numa menor escala do que 

outras farmácias dedicadas a este tipo de serviço). Desta maneira, a FA cumpre 

com as divisões obrigatórias que se apresentam na Deliberação nº 2473/2007 de 

28 de Novembro, apresentando também outras facultativas33. 

No primeiro balcão de atendimento (o que se encontra mais perto da porta 

de acesso à FA), podem-se encontrar os preços tabelados para as determinações 

bioquímicas realizadas na FA, colesterol e triglicerídeos, já que as restantes 

determinações não têm custo associado32. Na zona de atendimento ao público, 

podem-se encontrar os expositores da FA que apresentam diferentes produtos de 

acordo com altura do ano, campanhas promocionais ou outro motivo que cumpra 

o objetivo de marketing da FA. Atrás dos balcões de atendimento, localizam-se 

lineares de exposição de produtos de venda livre, maioritariamente produtos de 

Dermocosmética, mas também outros que possam ser de interesse: produtos 

solares durante o Verão, anti-histamínicos com a chegada da Primavera, 

antrigripais e antitússicos durante os períodos de maior frio, entre outros. Durante 

o tempo passado a estagiar, apercebi-me que apenas dois expositores se 

mantiveram com os mesmos produtos: o de produtos para higiene bucal e o dos 

produtos fitoterápicos da Arkocápsulas®. 

Caso os utentes tenham consigo medicamentos cuja caducidade já se 

encontra expirada ou medicamentos cuja utilização já não seja necessária, podem 

encontrar um contentor da ValorMed® na área de atendimento ao público. Nestes 

contentores podem ser depositados não só os medicamentos referidos 

anteriormente, mas também todo o tipo de material usado para acondicionar 

produtos que são comprados na FA, inclusivé os folhetos informativos que se 

encontram dentro das embalagens e os objetos utilizados quando os 

medicamentos são administrados tal como seringas doseadoras ou copos34. No 

espaço reservado para o atendimento ao público, ainda se podem encontrar uma 

balança digital para determinar o índice de massa corporal assim como o peso, 

assim como um aparelho para determinação automática da pressão arterial. 

Assim, a organização do espaço encontrado na FA S. Lázaro encontra-se 

conforme o estabelecido nas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos assim como o Decreto-Lei 307/2007 de 

31 de Agosto30,32. 



 23 

2.4. Descrição de Atividades Desenvolvidas 

 

Tabela 2: Identificação das atividades desenvolvidas durante o período de 

Estágio. 

 

Tal como se pode verificar através da análise da Tabela 2, inicialmente 

durante o meu período de estágio na FA S. Lázaro, comecei por aprender a 

funcionar com o sistema informático utilizado na FA, Sifarma 2000®, de modo a 

poder facilmente rececionar encomendas sozinha e a proceder posteriormente ao 

seu armazenamento. Nesta primeira fase, efetuei também a verificação de 

receituário, tarefa importante para me familiarizar com os nomes comerciais que 

se relacionam com cada princípio ativo e também de forma a poder rever o 

mecanismo de ação destes princípios e órgãos alvo onde atuam os mesmos. Do 

mesmo modo, procedi ao controlo dos prazos de validade, indispensável para 

poder maximizar a qualidade do serviço prestado ao público e também minimizar 

o prejuízo monetário acarretado à FA. Finalmente, neste primeiro mês de 

trabalho, também me dediquei a gerir devoluções de produtos, reclamações e 

notas de crédito enviadas pelos fornecedores. 

Após esta fase de preparação, chegou finalmente a parte de maior 

contacto com o público. A partir do segundo mês na FA, comecei a realizar o 

atendimento ao balcão e a realizar também a faturação de receituário. De todas 

as tarefas realizadas na FA, sem dúvida que a que mais me marcou e me fez 

crescer foi esta última. Foi neste papel que senti a responsabilidade que a 

Intervalo Temporal Atividades desenvolvidas 

19 de Janeiro a 19 de Fevereiro  Receção e armazenamento de 

encomendas; Verificação de 

Receituário; Controlo de Prazos de 

Validade; Gestão de devoluções,  

reclamações e notas de crédito. 

19 de Fevereiro a 19 de Abril Início de atendimento ao balcão e 

Faturação. 
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profissão farmacêutica acarreta e me dei conta, de igual forma, da quantidade de 

erros que podem ser cometidos diariamente neste ambiente de trabalho. Foi 

também a experiência mais frustrante pelo facto do público encarar o 

Farmacêutico apenas como um mero veículo de dispensa de medicamentos, 

ignorando a preparação académica do mesmo.  Assim sendo, torna-se cada vez 

mais valioso lutar pela valorização da profissão farmacêutica na sociedade, não 

só para mudar a perspetiva dos utentes face aos profissionais, instruindo sobre a 

variedade de atividades e àreas onde o Farmacêutico tem uma posição essencial, 

mas também para poder nutrir um sentimento de orgulho e de mérito no seio 

destes profissionais. É certo que esta tarefa não é fácil e vai continuar a ser uma 

luta constante nos próximos anos, mas é importante que não nos deixemos 

render e que haja uma intervenção ativa por parte de organismos competentes tal 

como a Ordem dos Farmacêuticos, associação que para além de defender os 

interesses da profissão farmacêutica, defende também a dignidade desta 

profissão. 

 

2.4.1 Organização de Stocks 

 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária, a organização do stock tanto de medicamentos como de outros 

artigos de saúde deve ser salvaguardada com o intuito de poder fazer juz àquilo 

que os utentes da FA precisam32.  

Assim, pelo que me pude aperceber durante o estágio, a organização de 

stocks é necessária para que não ocorra a presença de excedente de um 

determinado produto que não tem interesse para os doentes e, 

consequentemente, não obtém saída durante as vendas. Além disso, é 

imprescindível uma gestão acertada para que haja um número adequado dos 

produtos de maior procura disponível para ser dispensado aos utentes, sem que 

seja necessário tempo de espera. Deste modo, duas situações podem ser 

evitadas: presença de stocks negativos e stocks excessivos. O problema destes 

dois cenários prende-se, por um lado, com a probabilidade de não corresponder a 

uma necessidade de um utente, representando falta de ganho económico por 

parte da FA e, por outro, com a presença de investimento monetário estagnado, 
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sendo possível que os produtos em excesso acabem por ultrapassar a sua 

validade, tendo que ser devolvidos.   

Desta forma, a gestão de stocks deve ser centrada para que haja um 

equilíbrio entre a entrada e a saída de produtos e medicamentos da FA, tendo em 

conta determinados fatores como a estação de ano, o número de vendas no 

passado ou campanhas de marketing que se encontrem nos media. De acordo 

com a forma como os stocks são geridos também se pode orientar o pedido de 

encomendas. 

Quando um novo artigo chega à FA, é necessário criar a sua ficha técnica, 

de modo que toda a informação esteja atualizada no programa informático. Nesta 

ficha encontram-se todos os detalhes sobre o produto/medicamento como, por 

exemplo, nome, prazo de validade, stock mínimo (número mínimo de unidades a 

ter em stock), stock máximo (número máximo de unidades a ter em stock), preço 

de venda ao armazenista, preço de venda ao público. Com a informação 

determinada de stocks, o programa insere, de forma automática, na encomenda 

diária, o pedido de determinado produto quando este é vendido e chega ao ponto 

do seu stock mínimo. A quantidade encomendada vai refletir o que foi indicado a 

nível do stock máximo. Deste modo, o próprio sistema informático ajuda na 

gestão dos stocks. 

 

2.4.2 Receção e Armazenamento de Encomendas 

 

O processo de receção de encomendas tem um papel fundamental no bom 

funcionamento de uma FA, já que é necessário manter um stock adequado para 

surprir as necessidades dos doentes e também para identificar qualquer erro que 

possa ocorrer. Alguns desses erros podem ser, por exemplo, falta de produto 

encomendado, prazo de validade demasiado curto, dano na embalagem do 

produto ou envio de produto não desejado. Neste sentido, o sistema informático 

torna-se uma ferramenta valiosa, já que permite não só facilmente identificar cada 

produto enviado na encomenda rececionada pelo seu código de barras, como 

também comparar os produtos rececionados com aqueles que se encontram na 

nota de encomenda.  
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No entanto, antes de rececionar uma encomenda ocorre uma fase de envio 

do pedido de encomenda para o armazenista ou laboratório pretendido. Na FA S. 

Lázaro, os medicamentos éticos são encomendados, preferencialmente, à 

Alliance Healthcare, enquanto que a encomenda dos de venda livre é efetuada 

normalmente à OCP Portugal. A escolha do responsável pela distribuição das 

encomendas baseia-se essencialmente na rapidez de resposta, assim como as 

condições que possa oferecer à FA como bónus ou descontos, sendo sempre 

uma prioridade o benefício financeiro da FA. Ainda mais, a FA também efetua 

diretamente compras a laboratórios como Generis®, por exemplo. Este tipo de 

encomenda é, geralmente, efetuado por telefone ou por intermédio de delegados 

de vendas. É de referir que a utilização do sistema informático não é a única 

possibilidade para efetuar encomendas, já que as mesmas podem ser efetuadas 

por contato telefónico, dando-se posteriormente entrada da encomenda no 

programa informático de modo a facilitar a verificação da entrada da encomenda 

correta. 

No programa Sifarma 2000® existem vários tipos de encomendas que se 

podem realizar. Assim, as mais usadas na FA S. Lázaro são normalmente as 

diárias e as manuais. No primeiro caso, este tipo de encomenda é criado de forma 

automática pelo sistema e baseia-se nos mínimos e máximos de unidades de 

produto que são estabelecidos previamente. Geralmente estes pârametros de 

unidades máximas e mínimas são determinados pelas vendas do produto no 

passado na FA. Depois desta encomenda ser criada, é necessário que ocorra a 

aprovação da mesma. Deste modo, os utilizadores do programa podem avaliar o 

tipo e quantidade de produtos a encomendar, realizando as alterações que 

acharem oportunas. Quanto à frequência de envio de encomendas diárias, 

realiza-se o seu pedido, utilizando o programa informático, duas vezes por dia, 

uma ao final da manhã e outra durante a tarde. No caso das encomendas 

manuais, os utilizadores do programa são os responsáveis por solicitar o envio da 

encomenda em questão. Habitualmente, este tipo de pedidos é feito quando a FA 

não dispõe do medicamento ou produto pedido pelo utente, tendo em conta a 

disponibilidade e/ou urgência do mesmo. 

Juntamente com as encomendas, são enviadas as faturas correspondentes 

em duplicado. Nestas faturas pode-se encontrar informação importante que deve 

ser introduzida no sistema informático, nomeadamente, a identificação do 
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fornecedor, assim como dos produtos solicitados, o número de unidades enviadas 

e o número pedido pela FA, o preço de venda ao armazenista (PVA), o preço total 

da encomenda com e sem o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e, ainda, o 

preço de venda ao público (PVP) caso os produtos em questão não sejam de 

venda livre. A única excepção em que não ocorre a receção de faturas acontece 

quando as encomendas são feitas diretamente ao laboratório, assim, são 

enviadas guias de remessa, já que num momento posterior, as faturas serão 

enviadas à FA. 

Durante a receção de encomendas, tal como já foi referido anteriormente, é 

efetuada a leitura dos códigos de barra dos produtos para poder dar entrada dos 

mesmos no sistema informático. Para além desta leitura de códigos, também se 

insere manualmente no programa mais alguns detalhes: a data de caducidade, a 

quantidade que foi recebida, descontos e bónus (caso estes tenham sido 

disponibilizados pelo fornecedor), o preço de venda à FA. Na eventualidade de se 

tratar de um produto ou medicamento de venda livre, também se coloca a 

margem de lucro, que tal como o nome indica, representa a percentagem de lucro 

que a FA terá. Caso o PVP marcado não corresponda ao que se encontra na 

base de dados, é necessário proceder à sua atualização, de modo a evitar que se 

cometam futuros erros. 

Depois de efetuar a receção das encomendas, é indispensável proceder à 

impressão das etiquetas no caso dos elementos rececionados serem de venda 

livre. Assim, as etiquetas devem ser coladas nestes artigos de modo a não 

interferir com a leitura de informação importante que se encontre na embalagem 

como, por exemplo, validade, avisos, composição ou via de administração. Deste 

modo, cumpre-se com o que se encontra determinado pela Lei nº 25/2011 de 16 

de Junho, a qual indica que existe “obrigatoriedade da indicação do preço de 

venda ao público (PVP) na rotulagem dos medicamentos”35. Quanto aos 

medicamentos sujeitos a receita médica, não é necessário proceder à sua 

rotulagem com PVP, já que quando chegam à FA já apresentam essa informação, 

tal como se encontra estabelecido no Decreto-Lei nº 65/2007 de 14 de Março36. É 

importante realçar que está determinado, no Estatuto do Medicamento, que o 

preço destes medicamentos é fixado por Decreto-Lei. O Estatuto referido foi 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto37.  

Depois das etapas referidas, deve-se realizar o armazenamento das 
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encomendas. É sempre indispensável proceder a uma organização correta das 

encomendas que são recebidas, já que este fator pode influenciar a qualidade do 

atendimento ao público. Assim, na FA S. Lázaro, existia uma organização 

bastante clara que podia agilizar o processo de dispensa de medicamentos e 

produtos. No caso de estarem na forma de comprimidos ou cápsulas, os 

medicamentos de referência são arrumados em gavetas distintas das destinadas 

aos medicamentos genéricos, estando estas numa àrea de acesso restrito, atrás 

da zona de atendimento ao público. Nesta divisão também se encontram 

ampolas, solutos e xaropes, num local específico para serem arrumados. Nestes 

locais de arrumação podem-se encontrar medicamentos genéricos e de referência 

juntos. Quanto aos psicotrópicos e estupefacientes, estes são arrumados num 

armário destinado apenas para o armazenamento deste tipo de medicação. 

Relativamente aos medicamentos não sujeitos a receita médica e a outro tipo de 

produtos, estes normalmente encontram-se diretamente expostos ao público, 

sendo encontrados no espaço dedicado ao atendimento ao público, em diversos 

lineares. Assim, o armazenamento é realizado de acordo com forma farmacêutica, 

ordem alfabética e com a regra FEFO (first expired, first out), ou seja, os artigos 

com prazo de validade mais curto, devem ser aqueles que devem ser 

armazenados de forma a serem os primeiros a serem dispensados. Caso não 

seja possível colocar os artigos nos sítios referidos, os mesmos serão arrumados 

nas divisórias dedicadas a armazenamento de excedentes.  

No caso de determinados medicamentos como insulinas ou vacinas, pode 

ser necessário acondicioná-los numa localização diferente, em que as 

temperaturas sejam mais baixas, nomeadamente no frigorífico. Quando se efetua 

a receção de encomendas, o primeiro passo a realizar na FA S. Lázaro era 

imediatamente verificar se existiam medicamentos que necessitassem deste tipo 

especial de armazenamento. Caso a verificação fosse positiva, estes seriam os 

primeiros artigos a serem arrumados, sendo retirados do frigorífico apenas no 

momento de leitura do código de barras no programa informático, no momento de 

receção da encomenda, sendo logo de seguida colocados no mesmo sítio. 

Assim, durante todo o tempo de estadia como estagiária, fiquei encarregue 

da receção e armazenamento de encomendas e pude, assim, dar-me conta da 

importância da correta realização desta atividade para o normal funcionamento da 

FA.  
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2.4.3 Devoluções 

  

Durante a receção de encomendas, pode ser necessário criar uma nota de 

devolução. Esta necessidade pode surgir devido a várias situações, no entanto as 

mais habituais durante o estágio corresponderam a algum dano encontrado a 

afetar o estado de conservação da embalagem, envio de produto que não se 

encontrava na nota de encomenda ou então a falta de um produto presente na 

nota. Para realizar a devolução é preciso respeitar o prazo máximo de 3 dias. O 

programa Sifarma 2000® facilita também nesta tarefa, já que é possível enviar o 

pedido de forma informática através desta ferramenta. Após o envio da 

devolução, uma nota é criada automaticamente, em triplicado, com a identificação 

da Farmácia e do fornecedor, com a data e o número da fatura correspondente à 

encomenda do artigo a ser devolvido e ainda o motivo da devolução. Deste 

triplicado, apenas uma, devidamente rotulada, ficará na FA para ser 

posteriormente arquivada. As restantes são carimbadas e assinadas e 

acompanham o produto/medicamento devolvido. Após o envio da nota de 

devolução, dois cenários podem ocorrer. A mesma pode ser aceite e, neste caso, 

é emitida uma nota de crédito por parte do fornecedor ou então é enviado um 

artigo de igual valor monetário. Pode ocorrer também que a devolução não seja 

aceite e, nesta situação, os artigos são devolvidos à FA.  

No início de cada mês, é criada uma lista dos artigos presentes na FA cuja 

validade expirará nos 3 meses seguintes. Estes produtos/medicamentos são 

colocados à parte, sendo efetuada uma nota de devolução para os mesmos. 

Durante este processo de verificação de prazos de validade, procede-se ao 

mesmo tempo à atualização da informação da caducidade e do número de 

unidades presentes em stock. Assim, durante o meu período de estágio, foi-me 

possível realizar esta atividade. Durante a mesma, tive a perceção da importância 

de realizar esta tarefa de modo a minimizar a perda de lucro que pode ocorrer 

quando os artigos não são vendidos. Assim, contrariamente à opinião que tinha 

antes de iniciar o trabalho em FA comunitária, dei-me conta do quão incrivelmente 

difícil é manter o lucro numa FA, já que não só é importante desenvolver 

estratégias de Marketing de modo a poder dispensar mais facilmente os 

produtos/medicamentos presentes, mas também efetuar encomendas 
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conscientes, direcionadas para as vendas esperadas, de modo a poder maximizar 

o lucro e a diminuir o número de devoluções por motivo de validade expirada. 

No contexto de toda esta temática, participei na criação de notas de 

devolução, ficando encarregue de proceder de modo a que tanto os documentos 

como os artigos a devolver estivessem prontos e disponíveis a serem recolhidos 

pelo transportador. Ainda mais, também fiquei responsável por verificar o prazo 

de validade dos artigos da FA, separando todos os produtos cuja caducidade não 

fosse aceite. 

 

2.4.4 Conferência de Receituário 

 

Tal como a receção e o armazenamento de encomendas, a conferência de 

receituário fez parte das minhas funções desde o início do estágio. Assim, no 

primeiro mês, dediquei-me essencialmente a estas duas atividades. 

Durante este período que antecedeu o contato com o público, consegui 

enriquecer o meu conhecimento em determinados aspetos com os quais ainda 

não tinha tido oportunidade de contatar anteriormente. Assim, este tempo foi 

dedicado a compreender tanto o modelo de receitas eletrónicas como o modelo 

de receitas manuais, aprendendo a analisar os aspetos obrigatórios que devem 

estar presentes em cada uma. De facto, é necessário constatar a presença de 

determinados elementos para que o Farmacêutico possa aviar os medicamentos 

que se encontram numa receita eletrónica ou numa receita manual. Assim, para 

os dois modelos existem elementos essenciais, elementos estes que se 

encontram estabelecidos nas “Normas relativas à dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde” do INFARMED38. Além disso, podem-se encontrar as regras 

de prescrição e dispensa de medicamentos na Lei 11/2012 de 8 de Março e na 

Portaria no 137-A/2012, de 11 de Maio39,40. Nesta última Portaria também estão 

estipuladas as regras para os modelos de receita médica40.   

Normalmente, a Doutora Isabel fica responsável por realizar a primeira 

conferência do receituário. Após o início do meu estágio na FA S. Lázaro, fiquei 

encarregue de ajudar nesta primeira conferência. Nesta FA, a conferência realiza-

se 3 vezes, sendo que depois da primeira conferência, o receituário é conferido 

mais duas vezes pela Doutora Marta Mendes e pela Doutora Mariana Rodrigues. 
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Este método é aplicado para conseguir detetar todo e qualquer erro que possa 

estar presente nas receitas. O modo para efetuar a conferência de receituário não 

segue um modelo fixo, ou seja, cada profissional pode conferir o receituário da 

forma que ache mais correta, no entanto, deve manter essa forma de conferência 

igual, já que assim existe menor chance de haver falha na verificação de 

existência de erros. 

Deste modo, em primeiro lugar, foi-me indicado como se organizava o 

receituário, tendo-me sido explicados os organismos de comparticipação e a 

distribuição de receitas por lote, sendo que em cada lote se encontram trinta 

receitas médicas. Assim, após a conferência dos elementos de cada receita e 

depois de organizar as receitas pelo seu lote, emitia e imprimia os verbetes de 

identificação de lote. Estes verbetes contêm um resumo da informação que 

consta em cada receita, nomeadamente o PVP, o valor da comparticipação e o 

valor que foi pago pelo utente, assim como a identificação do plano de 

comparticipação, o número do lote e número de receitas. Depois da sua emissão, 

os verbetes devem ser todos carimbados e assinados, sendo colocados junto ao 

respetivo lote.  

Na eventualidade de serem encontrados erros de dispensa de 

medicamentos, qualquer outro erro que afete a segurança do utente ou o plano de 

comparticipação indicado esteja trocado, a FA procede de forma a avisar o 

mesmo, para que possa o mais cedo possível corrigir a situação. Ainda mais, 

caso o erro encontrado se deva a impressão errada do verso da receita ou 

qualquer outro que não exija avisar o utente, a FA encarrega-se de corrigir a 

receita.  

Apesar de ter noção que, hoje em dia, o Serviço Nacional de Saúde 

constitui o organismo de comparticipação de maior relevância em território 

nacional, desconhecia grande parte dos outros organismos ou subsistemas que 

existem e participam na comparticipação de medicamentos como a Médis ou a 

Multicare. Neste último caso, o utente tem direito a ter não só comparticipação por 

parte do Serviço Nacional de Saúde, mas também a comparticipação destes 

outros organismos, caso a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde seja 

inferior a 90%.  

Há casos em que é necessário ter em conta comparticipações especiais, 

como por exemplo, Lúpus, Psoríase e a Paramiloidose ou Alzheimer (Anexo V). 
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Nesta situação, deve-se inserir na altura da dispensa de medicamentos o 

despacho respetivo. No caso da comparticipação especial de Alzheimer é 

necessário que a receita tenha sido prescrita por um médico neurologista ou 

psiquiatra. Antes de iniciar o atendimento ao público, foi-me fornecido um quadro 

resumo destas comparticipações especiais e o despacho respetivo, para que 

pudesse agilizar o processo de dispensa de medicamentos. O mesmo quadro 

resumo também se encontra afixado em local visível a toda a equipa da FA41. É 

necessário que se encontre a menção do despacho no medicamento em questão 

para que a receita seja validada. 

Realiza-se o encerramento de cada lote no final de cada mês, mesmo que 

não existam trinta receitas em determinado lote. A emissão de lotes ocorre até ao 

último dia de cada mês. Depois, realiza-se a faturação, sendo esta realizada para 

que a FA possa usufruir do valor das comparticipações que é reembolsado.  

Depois das receitas estarem prontas, organizadas por lote, com o respetivo 

verbete, são enviadas para diferentes sítios consoante o organismo/subsistema 

de comparticipação. As que correspondem ao Serviço Nacional de Saúde são 

enviadas para o Centro de Conferência de Faturas da Administração Regional de 

Saúde do Norte. Já as restantes receitas, são enviadas à Associação de 

Farmácias Portuguesas.  

Nalgumas situações, pode ocorrer a devolução de certas receitas à FA. 

Isto pode acontecer devido a várias razões desde código iligível a erros na 

comparticipação dos medicamentos. Quando estas receitas são devolvidas à FA, 

geralmente trazem consigo informação sobre o motivo de devolução da receita. 

Esta devolução representa uma perda de lucro por parte da FA, já que a mesma 

não recebe o valor das comparticipações. Em certos casos, pode proceder-se à 

correção dos erros encontrados nas receitas e, assim, a FA volta a enviar as 

receitas no mês seguinte e pode resgatar o montante das comparticipações. 

Durante o meu tempo de estágio, foi-me possível analisar de perto estas 

justificações para devolução e familiarizar-me com todo o processo, apesar de 

não ter procedido a nenhuma correção. 
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2.4.5 Contato com o Público: Atendimento 

 

Considero a parte de atendimento ao público uma das atividades mais 

interessantes e ao mesmo tempo desafiantes do meu período enquanto 

estagiária, já que o Farmacêutico constitui um importante pilar para o bem estar e 

saúde dos utentes. Assim, após o tempo investido na receção e no 

armazenamento de encomendas e na conferência de receituário, esta nova faceta 

do estágio não parecia tão assustadora, porque existia um maior nível de 

preparação comparativamente ao momento de chegada à FA.  

Claro que foi durante este tempo que me dei conta da importância e do 

valor da dedicação profissional. De facto, foi extraordinário observar profissionais 

de saúde que se dedicam há anos nesta profissão e que conseguem desenvolver, 

ao longo do tempo, uma relação com o utente que não se observa geralmente 

noutras profissões. É esta relação que permite que o cliente confie no trabalho 

farmacêutico e que, de uma maneira ou de outra, valorize mais o papel do 

Farmacêutico na sua vida. No entanto, o papel farmacêutico não se resume 

apenas ao estabelecimento de empatia com o paciente, também se prende com a 

capacidade de identificar possíveis interações medicamentosas e efeitos 

adversos decorrentes da medicação que possam eventualmente conduzir a 

abandono da terapêutica e, ainda, esclarecer qualquer dúvida que o utente 

apresente relativamente a esta, promovendo, deste modo, o uso racional e seguro 

dos medicamentos. Na eventualidade de ser detetada uma reação adversa, o 

farmacêutico deve transmitir esta informação ao INFARMED pelo preenchimento 

de um formulário que pode encontrar no site do INFARMED. Este formulário deve 

ser enviado ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, uma unidade de 

Farmacovigilância do INFARMED através de correio, telephone, fax ou contato 

eletrónico. Além disso, é da responsabilidade do Farmacêutico adotar uma 

posição íntegra e correta, adequando a sua linguagem de acordo com o grau de 

instrução de cada paciente. Ainda mais, este profissional deve procurar 

enriquecer o seu conhecimento, procurando manter-se atualizado relativamente a 

medicamentos e outros produtos de saúde. Além disso, o Farmacêutico deve 

investir em atividades e campanhas inovadoras de modo a criar um ambiente 

dinâmico na FA. Adicionalmente, é importante que o Farmacêutico transmita aos 
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utentes segurança, de modo a que possam confiar no seu profissional de saúde 

e, consequentemente, estejam mais recetivos à adesão à sua terapêutica.  

Inicialmente o atendimento ao público foi efetuado com o auxílio da Direção 

Técnica e do resto da equipa que compõe a FA. Mas rapidamente tive a liberdade 

para realizar o atendimento sozinha, podendo recorrer sempre à ajuda dos 

demais profissionais, que sempre se mostraram disponíveis para esclarecer 

qualquer tipo de dúvida. Esta nova etapa do estágio só veio cimentar a 

importância do trabalho de equipa, já que várias vezes precisei de apoio durante o 

atendimento.  

De modo a garantir a eficácia e a segurança no momento de dispensa de 

medicamentos sujeitos a receita médica, já que são estes os artigos que 

habitualmente são mais dispensados numa FA, deve-se ter em atenção 

determinados elementos presentes na receita para que não ocorra a dispensa de 

medicação incorreta (por princípio ativo, dose, …) ou uma receita seja aceite sem 

a presença de determinados componentes, tornando esta inválida para efeitos de 

faturação por parte da FA. Deste modo, é necessário garantir que as receitas são 

constituídas por componentes que respeitam o que se encontra estipulado na 

Portaria 198/2011 de 18 de Maio42. Assim, o Farmacêutico deve primeiramente 

confirmar que o número da receita que lhe foi entregue é legível, verificar a 

identificação do médico responsável pela prescrição, assim como a sua 

assinatura, confirmar também o local da prescrição, os dados do utente, o regime 

especial de comparticipação (caso este se encontre presente), a identificação do 

medicamento ou dos medicamentos prescritos, exceções à prescrição por 

denominação comum internacional, caso estas sejam aplicáveis, identificação da 

entidade financeira responsável e, por último, averiguar que a data da prescrição 

se encontra de acordo com o prazo de validade estabelecido. Depois desta 

leitura, existe determinada informação que deve ser incluída no sistema 

informático, de forma manual, pelo Farmacêutico, como o organismo de 

comparticipação presente na receita. 

Na receita, à frente de cada um dos medicamentos prescritos pelo médico, 

encontra-se um código de barras que é identificado pelo leitor de códigos de 

barra. Esta leitura permite que o sistema informático consiga identificar os 

medicamentos que se encontram no mesmo grupo homogéneo, ou seja, o 

“conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa 
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em substâncias activas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no 

qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado”43. 

Neste caso, o Farmacêutico pode dispensar um medicamento pertencente ao 

mesmo grupo homogéneo do medicamento prescrito se não existirem exceções à 

prescrição por denominação comum internacional (Anexo VI).  

No momento da dispensa de medicamentos, o Farmacêutico deve 

proceder à explicação clara sobre a posologia da medicação que o médico 

prescreveu ao utente, já que normalmente esta informação não é indicada na guia 

entregue ao utente. No fim da dispensa, uma fatura é emitida, a qual deve ser 

entregue ao paciente. Ainda mais, no verso da receita médica encontra-se 

impressa informação como nome dos medicamentos dispensados, número do lote 

e da receita, data da venda, excepções à prescrição caso seja aplicável, valor 

pago pelo utente e ainda valor de comparticipação. No verso da receita existe 

ainda um espaço destinado à assinatura do paciente. O Farmacêutico deve de 

igual forma assinar este verso, carimbar e colocar a data correspondente à 

dispensa de medicação. Na eventualidade do cliente ter outro sistema de 

comparticipação para além do Serviço Nacional de Saúde, é necessário 

fotocopiar as receitas e o profissional farmacêutico deve proceder de igual forma, 

assinando e carimbando o verso, e o utente deve assinar também.  

O certo é que numa FA as receitas que mais se encontram são as que são 

efetuadas informaticamente, no entanto ainda se podem encontrar alguns 

exemplares manuais. Neste último caso, o médico prescritor deve assinalar a 

justificação para o uso deste tipo de receita no lugar de uma receita com modelo 

eletrónico. Um exemplo de justificação que pode ser assinalada é a ocorrência de 

falha no sistema informático que invalida a prescrição informática. O prazo de 

validade das receitas, tanto manuais como informáticas, pode ser de 30 dias ou, 

então, no caso geralmente de medicação para patologias crónicas como a 

diabetes, são prescritas receitas com 3 vias, apresentando uma validade de seis 

meses.  

Numa única receita, só é possível prescrever 4 fármacos diferentes, sendo 

que a cada um destes medicamentos não pode corresponder mais do que 2 

embalagens. Ainda mais, a totalidade de embalagens numa receita não pode 

exceder as quatro embalagens. No entanto,  existe uma exceção no caso dos 

fármacos unidose, sendo que neste caso podem ser prescritos até quatro 
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embalagens38.  

No entanto, o Farmacêutico que trabalha a nível comunitário não restringe 

o seu trabalho apenas à dispensa de medicamentos prescritos em receita médica. 

Aliás, de acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto, uma Farmácia 

comunitária pode ser responsável pelo fornecimento de produtos de conforto, 

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

fitofarmacêuticos, dispositivos médicos, produtos naturais, medicamentos 

homeopáticos e veterinários, suplementos alimentares e produtos de alimentação 

especial, para além dos medicamentos já anteriormente referidos30. 

Relativamente ao período que estive no atendimento ao público, consegui 

contatar com quase todos estes produtos no momento de dispensa. Na maioria 

dos casos, os medicamentos foram sem dúvida os que mais foram dispensados 

por mim durante o estágio. Durante este período, tive a noção que as 

benzodiazepinas eram o tipo de medicamentos mais comercializados quando com 

prescrição médica, pelo que pude, assim, contatar de perto com o Lorenin® 

(Laboratórios Pfizer), Xanax® (Laboratórios Pfizer), Valium® (Laboratórios 

ROCHE) e Lorsedal® (Laboratório PROSPA). Além disso, também tive uma 

experiência nova quando pude contatar com produtos utilizados em alimentação 

especial, como soluções para re-hidratação, e ainda suplementos alimentares, 

usados no caso, por exemplo, de desnutrição proteica. 

De acordo com a definição estabelecida no Estatuto do Medicamento, o 

medicamento é “toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser 

humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas”37. É importante referir a existência de diferentes tipos de 

medicamentos, nomeadamente, medicamentos de marca, também conhecidos 

como “medicamentos de referência”, e “medicamentos genéricos”. O primeiro tipo 

de medicamentos é definido como “medicamento que foi autorizado com base em 

documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-

clínicos e clínicos”. Já o segundo tipo de medicamentos é definido como 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 
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medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”37. Relativamente aos medicamentos, deve 

também salientar-se o facto de existirem medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). É no Decreto-

Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto que se pode encontrar estipulado quais os 

medicamentos que estão sujeitos a receita médica37.  

No caso dos medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 

(medicamentos sujeitos a receita médica), estes fazem parte de um grupo 

terapêutico particular, com legislação caraterística, estipulada no Decreto-Lei nº 

15/93 de 22 de Janeiro. Neste Decreto também se pode encontrar uma lista de 

medicamentos do tipo anteriormente mencionado. De modo a completar esta lista, 

deve-se consultar a Portaria nº 154/2013 de 17 de Abril. Este tipo de 

medicamentos também se encontra sujeito a receita médica, no entanto, na 

receita apenas se encontram prescritos medicamentos desta classe terapêutica. É 

preciso preencher um formulário com informação relativamente ao médico, doente 

e adquirente dos psicotrópicos e/ou estupefacientes para poder proceder à 

dispensa dos mesmos44-46. O próprio sistema informático impede que ocorra a 

dispensa da medicação sem que haja o preenchimento do formulário referido. 

Assim, existe uma maior facilidade para controlar os medicamentos psicotrópicos 

e os estupefacientes. Aliás, encontra-se referido nas Boas Práticas Farmacêuticas 

para a Farmácia Comunitária que o Farmacêutico apresenta responsabilidade 

sobre este controlo32. À fotocópia da receita deve ser anexado um registo de 

saída do medicamento e este par deve ser preservado em arquivo durante pelo 

menos 3 anos. Ainda mais, é importante realçar que permanece também 

informação durante pelo menos 3 anos na FA quando são recebidas encomendas 

com estupefacientes, psicotrópicos ou benzodiazepinas, já que permanence em 

arquivo o original da requisição que é enviada em duplicado à FA, em conjunto 

com a fatura normal. Esta requisição recebe o carimbo da FA assim como a 

assinatura do Diretor Técnico ou do Farmacêutico responsável e o duplicado é 

entregue de volta ao fornecedor. 

A polimedicação é uma situação que acaba por ser bastante encontrada 

em FA comunitária. Aliás, é comum encontrar utentes idosos com várias 

medicações prescritas, devido à presença de várias patologias crónicas na 

mesma pessoa. Um dos casos que mais me suscitou interesse durante o tempo 
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que estive a estagiar foi a chegada à FA S. Lázaro de uma declaração médica 

para possibilitar a dispensa de medicamentos a uma utente de 55 anos. A mesma 

declaração tinha sido passada para comprovar que a utente se encontrava 

cronicamente medicada com os medicamentos listados (Anexo VII). 

Durante a minha estadia na FA S. Lázaro, apercebi-me que, para além de 

regularmente existirem utentes a procurar a FA já com prescrição médica, 

também em muitos casos os próprios procuravam aconselhamento farmacêutico 

para poderem resolver problemas de saúde de menor gravidade, tal como uma 

alergia ou uma constipação. Noutros casos, era também comum existerem casos 

de auto-medicação, já que o doente pedia em concreto um determinado 

medicamento (por vezes publicitado nos media) para resolver o seu problema. 

Desta forma, é importante que o Farmacêutico avalie se é ou não necessário que 

o utente adquira a medicação. No caso de não ser necessária medicação, o 

Farmacêutico deve possibilitar informação sobre medidas não farmacológicas que 

possam ser úteis para aliviar/resolver os sintomas experienciados pelo paciente. 

No Despacho nº 17690/2007 de 10 de Agosto podem-se encontrar listadas 

ocasiões em que é possível ocorrer automedicação47. Aliás, os medicamentos 

não sujeitos a receita médica devem apresentar indicações terapêuticas que 

estejam contempladas na lista do Despacho anteriormente referido. Durante o 

atendimento ao público, foi extremamente importante sentir o apoio do resto da 

equipa da FA que, com a sua experiência, ajudou-me em todos os momentos que 

precisei de esclarecer dúvidas ou apenas confirmar que estava a realizar o 

aconselhamento correto. 

As Farmácias não detêm exclusividade no que toca aos MNSRM, ou seja, 

este tipo de medicamentos pode ser dispensado noutros locais destinados à 

venda destes produtos. Aliás, o regime de venda de MNSRM fora do ambiente de 

FA pode ser encontrado no Decreto-Lei nº 134/2005 de 16 de Agosto48. Deste 

modo, perante um cenário competitivo, torna-se cada vez mais crucial que os 

Farmacêuticos lutem pela excelência durante o aconselhamento farmacêutico de 

modo que o público confie cada vez mais nos profissionais e prefira efetuar a 

compra dos medicamentos referidos nas Farmácia e não noutros pontos de 

venda. Um dos tipos de medicamentos não sujeitos a receita médica com o qual 

mais pude contatar durante o estágio foi o medicamento à base de plantas 

Valdispert®. Este medicamento é baseado no extrato seco de raiz de Valeriana 
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officinalis e era vastamente procurado para aliviar a tensão nervosa ligeira do 

paciente e quando o mesmo apresentava dificuldade em adormecer49. No 

entanto, na maioria das vezes, este tipo de medicamento é considerado “natural” 

e por isso também visto como completamente seguro, sem qualquer tipo de efeito 

adverso. É este tipo de opinião errada e preocupante que é revelada pelos 

utentes. Assim, o papel do Farmacêutico é, mais uma vez, de extrema 

importância, sendo que o profissional deve possibilitar informação sobre a 

existência de efeitos adversos relacionadas com o uso de medicação baseada em 

plantas, sobre a possibilidade de interação medicamentosa com outros 

medicamentos que o paciente esteja a tomar, assim como contra-indicações que 

possam existir. 

Os dispositivos médicos também constituiram um importante grupo com o 

qual pude contatar, já que eram frequentemente pedidos na FA. Tal como outros 

casos referidos, os dispositivos também têm definida legislação própria, sendo 

que neste caso esta corresponde ao Decreto-Lei nº 145/2009 de 17 de Junho. A 

classificação destes dispositivos ocorre tendo em consideração a vulnerabilidade 

do corpo humano e eventuais riscos fruto da conceção técnica e do fabrico50. 

Apesar dos dispositivos médicos não serem medicamentos, têm objetivos em 

comum com estes últimos, nomeadamente, a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento de doenças em humanos. Os dois grupos diferem ainda no seu 

mecanismo, já que os dispositivos agem sem qualquer ação metabólica, 

farmacológica ou imunológica51. Os dispositivos mais procurados na FA eram 

fraldas para controlar problemas de incontinência, materiais de penso, sacos 

coletores de urina e meias, entre outros. No momento da dispensa, era sempre 

importante analisar se se tratava da primeira vez que o utente adquiria o 

dispositivo médico e, em caso positivo, informá-lo sobre a utilização do dispositivo 

em questão. 

 

2.4.6 Produtos Manipulados 

 

Tal como já tinha sido mencionado anteriormente, a FA S. Lázaro ainda se 

dedica, numa menor escala, à produção de produtos manipulados (pomada 

hidrófila com ácido salicílico, vaselina salicilada, vaselina enxofrada a 8% (Anexo 
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VIII) ). Deste modo, tive a oportunidade para realizar a preparação de um produto 

manipulado durante o tempo que estive a estagiar.  

É na Portaria 594/2004 de 2 de Junho que se podem encontrar “as boas 

práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de 

oficina e hospitalar”, as quais devem ser seguidas pela FA no que toca a pontos 

que concernem a preparação dos seus próprios manipulados, nomeadamente em 

termos de equipamento, instalações, matérias-primas, entre outros52. Ainda mais, 

o Farmacêutico deve também garantir que as matérias-primas utilizadas se 

encontram de acordo com o estabelecido nos requisitos da Farmacopeia 

Portuguesa. 

Depois da preparação do produto manipulado e de verificar que a 

qualidade do referido se encontra em conformidade, procede-se ao 

preenchimento da ficha de preparação, seguindo o que se encontra estipulado na 

Portaria anteriormente mencionada52. Após a ficha ser preenchida, é necessário 

calcular o preço do medicamento preparado. Deste modo, o cálculo é realizado de 

acordo com o “valor dos honorários da preparação”, com o “valor das matérias-

primas” e com o valor “dos materiais de embalagem”, seguindo-se, então, o que 

se encontra estipulado na Portaria 769/2004 de 1 de Julho53. 

 

2.4.7 Outras Atividades e Serviços Realizados 

 

Durante o período de estágio, após o início de contato com o público e a 

explicação por parte da equipa da FA relativamente ao procedimento (calibração 

de equipamento, por exemplo) para realizar as determinações bioquímicas, foi-me 

possível realizar uma média de 6 determinações deste tipo, por dia, 

principalmente durante a manhã, já que algumas das determinações eram mais 

afetadas pelo consumo de alimentos do que outras. As determinações realizadas 

na FA são a determinação da glucose capilar, colesterol total e triglicerídeos. 

Assim, pude contatar com equipamento específico, calibrado, que necessitava 

apenas duma gota de sangue, obtida por picada do bolbo do dedo do utente com 

lancetas descartáveis. A procura destas determinações bioquímicas geralmente é 

efetuada por utentes que já têm patologias estabelecidas como diabetes ou 

hipercolesterolemia. É essencial, neste caso, que o Farmacêutico possa 
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acompanhar a evolução dos valores do utente e aconselhá-lo sobre a adoção de 

hábitos de vida saudáveis, particularmente, alimentares, de modo a melhorar o 

seu perfil glicémico e lipídico, já que a maioria destes pacientes não compreende 

realmente os riscos associados às suas patologias. Ainda mais, o profissional 

deve agir de modo a garantir que a adesão à terapêutica é cumprida, já que, 

muitas vezes, os próprios pacientes deixam de tomar a medicação ou reduzem as 

doses quando observam melhoria de resultados, sem consultar previamente a 

opinião médica e/ou farmacêutica. 

Os utentes da FA também podem determinar, de forma gratuita, a tensão 

arterial assim como o seu peso e altura, obtendo também o valor do seu índice de 

massa corporal. Muitas vezes também pude auxiliar os utentes nestas 

determinações, especialmente na tensão, de modo a assegurar que a mesma era 

realizada de forma correta para que não fossem obtidos resultados incorretos. 

Pude realizar a determinação da tensão de duas formas diferentes: através de 

equipamento eletrónico, estando este acessível ao público na entrada da FA, ou 

então com esfigmomanómetro mecânico, localizado na sala de atendimento mais 

personalizado. A segunda opção era preferida menos frequentemente. Assim, os 

utentes podem obter resultados sobre a sua pressão sistólica, pressão diastólica 

e frequência cardíaca. Da mesma forma, o aconselhamento farmacêutico é 

essencial para promover a adesão terapêutica e garantir hábitos saudáveis para 

manter os valores de tensão o mais controlado possível.  

Pelo facto de existir uma facilidade em aceder ao espaço físico da FA, os 

utentes aproveitam a oportunidade para realizar as determinações do parâmetros 

referidos. É importante realçar que não são apenas os utentes com patologias 

previamente estabelecidas os únicos a procurar estas determinações. Deste 

modo, os utentes que apresentam um risco aumentado para desenvolver estas 

patologias, um risco cardiovascular aumentado ou que apesar de não terem 

riscos associados desejam controlar os seus parâmetros bioquímicos, também 

procuram a FA para realizar a monotorização dos mesmos.  

 

2.5. Formações Realizadas durante o Estágio 

 

Durante o período de estágio pude realizar também atividades de formação 
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dentro do espaço físico da FA assim como fora do mesmo. Estas atividades 

permitiram-me enriquecer o conhecimento que tinha relativamente a diferentes 

àreas (Cosmética, suplementos alimentares e medicamentos de uso veterinário). 

Assim, a Direção Técnica da FA S. Lázaro sempre apoiou a minha participação 

neste tipo de oportunidade de formação e crescimento professional que ia 

surgindo. De facto, a profissão farmacêutica encontra-se numa constante 

mudança, fruto do clima económico vivido atualmente, pelo que faz todo o sentido 

que os profissionais saibam acompanhar esta situação e se esforcem de modo a 

obter mais informação sobre os novos produtos lançados no Mercado e as novas 

marcas que vão surgindo, assim como cimentar o conhecimento prévio 

relativamente às marcas com as quais trabalham ou podem vir a trabalhar.  

Assim, pude participar nas seguintes formações: 

 “Qualidade e a Gama BioActivo” a 28 de Janeiro de 2015 – 

Formação BioActivo; 

 “Envelhecimento cutâneo: as causas e as diferentes soluções 

cosméticas” a 26 de Fevereiro de 2015 – Formação Filorga; 

 “Ectoparasitas nos Animais de Companhia” a 6 de Março de 2015 – 

Formação Frontline. 
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3. Conclusão 

 

 O estágio em Farmácia comunitária representou um marco não só no meu 

percurso académico, mas também na minha vida pessoal. Sinto que tive uma 

oportunidade única para pôr em prática aquilo que foi aprendido durante o 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Deste modo, penso que mais 

facilmente vou manter presente tanto o conhecimento consolidado como o 

adquirido durante este período. Além disso, a faceta humana da profissão 

farmacêutica continua a ser o lado que mais me cativa. Assim, penso que aprendi 

inclusivé com os utentes da FA. Apesar de todos os obstáculos que possam ser 

encontrados, não há maior recompensa, ao fim de um dia de trabalho, do  que 

saber que nos esforçámos para dar o melhor de nós, acabando por esta 

motivação se refletir no atendimento farmacêutico prestado aos utentes.  

 Durante este período pude experienciar uma nova realidade, muito 

diferente da que tinha sido vivida como estudante universitária. Permitiu, assim, 

um contato mais próximo com as atividades e obrigações farmacêuticas numa 

área mais dedicada ao atendimento ao público. Esta nova experiência foi 

inicialmente um pouco assutadora, já que ainda não tinha contatado com o 

trabalho efetuado em FA comunitária. No entanto, com o tempo e com o apoio da 

equipa da FA, este desafio tornou-se mais fácil. 

Apesar de não saber o que o futuro me reserva, espero um dia poder ter a 

sorte de encontrar pessoas tão dedicadas como pude conhecer durante estes 3 

meses de aprendizagem. Estou grata pela oportunidade e pelo apoio, julgo que 

por mais anos que viva jamais me esquecerei dos momentos que vivi na Avenida 

Rodrigues de Freitas. Sem os profissionais que integravam a equipa da FA S. 

Lázaro não teria sido possível ter aprendido tanto. No entanto, a aprendizagem 

não acaba aqui. Este é só o começo de uma longa jornada. 
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Anexo I – “Folheto Informativo da Contracepção de Emergência ”  
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Anexo II – “Cartaz da divulgação da atividade do Dia Mundial do Beijo” 
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Anexo III – “Divulgação da atividade do Dia Mundial do Beijo no facebook da FA 

S. Lázaro” 
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Anexo IV – “Foto da atividade Dia Mundial do Beijo” 
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Anexo V – “Valor de comparticipação de medicamentos comparticipados em 

patologias especiais41” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patologia especial Valor da comparticipação 

Paramiloidose 100% 

Lúpus 100% 

Hemofilia 100% 

Hemoglobinopatias 100% 

Doença de Alzheimer  37% (caso a prescrição seja efetuada 

por médico psiquiatra ou 

neurologista) 

Psicose Maniaco-Depressiva 100% 

Doença Inflamatória Intestinal 90% (caso prescrição seja efetuada 

por médico especialista) 

Artrite Reumatóide e Espondilite 

Anquilosante 

69% 

Dor Oncológica Moderada a Forte 90% 

Dor Crónica não Oncológica 

Moderada a Forte 

90% 

Procriação medicamente assistida 69% 

Psoríase 90% 

Ictiose 90% 
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Anexo VI – “Exceções à prescrição por denominação comum internacional38,54,55” 

 

 Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito 

 

Na receita deve ser mencionada a seguinte exceção: “Exceção a) do n.º 3 

do art. 6.º”. Apenas a lista de medicamentos determinada pelo Infarmed tem 

direito a receber esta justificação. Neste momento, são três as substâncias que 

integram esta lista: tacrolimus, ciclosporina e levotiroxina sódica, de acordo com a 

Deliberação 070/CD/2012. Neste caso, o Farmacêutico  dispensa unicamente o 

medicamento prescrito na receita. Caso os medicamentos não pertencerem à lista 

definida pelo Infarmed, a dispensa é realizada por denominação comum 

internacional.  

 

 Reação adversa prévia 

 

Na receita deve ser mencionada a seguinte exceção: “Exceção b) do nº 3 do 

art. 6º - Reação adversa prévia”. Tal como na situação anterior, o Farmacêutico  

dispensa unicamente o medicamento prescrito na receita. A ocorrência de reação 

adversa prévia deve ser informada ao Infarmed e deve passar a constar no 

historial clínico do utente de modo a poder monitorizar e controlar.  

 

 Continuidade de tratamento superior a 28 dias 

 

Na receita deve ser mencionada a seguinte exceção: “Exceção c) do nº 3 do 

art. 6º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

 

Neste caso, o utente tem a opção de escolher outro medicamento, similar ao 

prescrito na receita, no entanto o mesmo deve ser de valor inferior ao prescrito. 

Os preços que são considerados são os que se encontram em vigor ou tiveram 

início no primeiro dia do primeiro mês correspondente ao trimestre anterior ao 

trimestre da dispensa de medicamentos. Ex: Caso a dispensa ocorra em Janeiro, 

os preços a considerar correspondem ao dia 1 de Outubro. No fim da dispensa, o 

utente deve assinar a receita no sítio destinado a esse efeito. 
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Neste caso, o medicamento é prescrito com o intuito de dar continuidade a um 

tratamento de longa duração (estima-se que dure mais do que 28 dias). Esta 

situação deve ser mencionada no processo clínico do utente.  

 

Em todas as receitas (eletrónicas e manuais) em que se encontrem exceções 

mencionadas deve constar o texto referente às mesmas. Na eventualidade da 

receita não mencionar nenhuma das exceções acima referidas, a prescrição deve 

ser efetuada por substância ativa (não se referem nomes de marcas comerciais).  
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Anexo VII – “Declaração médica para polimedicação de utente” 
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Anexo VIII – “Ficha de Preparação de Vaselina Enxofrada a 8%” 
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Introducción 

 

En esta memoria se resumen los tres meses de Prácticas Tuteladas que 

pude realizar en el Complejo del Hospital Universitario de Salamanca gracias al 

programa Erasmus+ de mi Universidad. Mis Prácticas se organizaron en 

diferentes rotaciones por distintas áreas del Servicio de Farmacia y, la mayoría 

del tiempo, estas rotaciones fueron pasadas en el Hospital Clínico.  

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca está constituido por 

el Hospital Clínico, el hospital Virgen de la Vega y el hospital Los Montalvos. En 

este hospital se puede encontrar el Servicio de Farmacia, situado en el 

semisótano, cerca de las urgencias pediátricas. El Servicio de Farmacia es un 

sitio que se dedica a todas las actividades relacionadas con los medicamentos 

de sus pacientes (selección, preparación, control, adquisición o gestión de 

medicamentos, por ejemplo). Este Servicio está organizado de la siguiente 

forma: Unidad de Pacientes Externos (PEX), Administración, Sala de reuniones 

y biblioteca, Unidad de Farmacocinética Clínica, Unidad de Elaboración de 

Fórmulas Magistrales, Unidad de Ensayos Clínicos, Área de Dispensación 

(Unidosis), Unidad de Preparación de Nutriciones, Área de elaboración de 

mezclas estériles y área de manipulación de citostáticos.   

Todas las rotaciones realizadas han tardado 2 a 3 semanas y me han 

permitido incrementar mi conocimiento en el modo de trabajo de un 

Farmacéutico hospitalario, un área en la que aún no había estado, ya que en 

Portugal tuve solamente contacto con el trabajo en Oficina de Farmacia. Aún 

más, me ha dado la oportunidad de integrarme y mejorar mi español. Pude 

también conocer la importancia del trabajo del resto del personal de la 

Farmacia en los servicios que son prestados por el Servicio de Farmacia al 

hospital y a todos sus pacientes. En este tiempo estuve en cinco rotaciones 

distintas que me han permitido realizar diferentes actividades que serán 

mencionadas a continuación en esta memoria. Aparte de las rotaciones pude 

asistir igualmente a sesiones que han permitido mejorar mi conocimiento 

científico. 
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1. Área de dispensación y distribución de medicamentos a 

pacientes hospitalizados o bajo control hospitalario 

 

Esta constituye la área más grande del Servicio de Farmacia y es en 

este sitio donde acontece la dispensación de medicación essencialmente de 

dos maneras: Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria 

(SDMDU) y Dispensación por Stock.  

 

1.1. Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis 

Unitaria (SDMDU)  

 

Los pasos de la dispensación y distribución de medicamentos en 

sistema unidosis se resumen de la siguiente manera: 

 El médico prescribe la medicación del paciente en una orden 

médica; 

 La enfermera se queda con una copia de la orden médica; 

 El celador que conduce el carro de medicación al Servicio de 

Farmacia coge las órdenes médicas y las entrega junto con los 

carros; 

 La orden es validada por los Farmacéuticos y transcrita 

informaticamente; 

 Los Farmacéuticos sacan el listado para que las auxiliares 

pueden realizar el llenado de carros; 

 Los carros son revisados por el Farmacéutico, Residente o 

alumno de prácticas; 

 El carro es recogido por el celador para que vuelva a su unidad de 

origen; 

 Ocurre más una vez la revisión del carro, esta vez por la 

enfermera (caso haya algún error con el llenado, el mismo es 

informado y reclamado al Servicio de Farmacia);   

 La enfermera administra la medicación adecuada a cada 

paciente1. 
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El objetivo de la dispensación en dosis unitárias es “conocer la historia 

farmacoterapéutica de los pacientes, promoviendo la intervención farmacéutica 

antes de la dispensación y administración de los fármacos, colaborando 

activamente en la disminución de los errores de medicación, interacciones y 

reacciones adversas”2. En este sistema, se verifica que la intervención 

farmacéutica es fundamental ya que la dispensación y distribución de 

medicamentos no puede ocurrir sin la validación previa de las órdenes medicas 

por parte del profesional farmacéutico. Así, el SDMDU permite, después de la 

validación de las ordenes médicas, dispensar de una forma individual la 

medicación de cada paciente para un período de 24 horas1.  

La validación no es una tarea fácil ya que incluye la aclaración de 

posibles prescipciones ambiguas o incorrectas y comprobar si se encuentran 

presentes medicamentos que no están incluídos en la guía farmacoterapeutica 

del hospital y, en este último caso, indicar através de una nota (anexo I) una 

posible alternativa, que esté aprobada en el programa de intercambio 

terapéutico de la guía ya mencionada. Aún más, en la validación también se 

debe analizar si hay interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, 

dosis inadecuadas u otro tipo de errores en las prescripciones. En mi opinión, 

es este punto el más susceptible de que ocurran errores, porque las 

prescripciones médicas son escritas y no informatizadas. Así no sólo es posible 

que ocurran errores de transcripción al sistema informático porque el 

Farmacéutico puede no entender lo que el médico ha escrito en la prescripción 

pero también puede ocorrer una pérdida de tiempo desnecesaria en el trabajo 

del Farmacéutico, ya que tiene que muchas veces llamar a la planta y aclarar 

con el médico lo que está escrito en la orden. Además, otro problema que suele 

ocorrir es la entrega de copias de órdenes ilegibles. 

Las ordenes médicas no pueden ser enviadas a cualquier hora, ya que 

es necesario que las ordenes lleguen junto con los carros de medicación antes 

del mediodía (12 h) para que, a partir de las 15h, los carros se encuentren 

preparados para ser recogidos por los celadores de cada unidad del Hospital. 

El cumplimiento de este horario posibilita que la medicación esté pronta para la 

primera administración, a las 16h, en cada unidad de hospitalización. 

 

 



 4 

1.2. Reposición de stock pactados en Unidades de Enfermería 

 

Es estabelecido para cada planta del hospital o unidad clínica un stock o 

de medicamentos y su control está al cargo de los profesionales de Enfermería 

Este stock está organizado con las especialidades farmacéuticas (y sus 

cantidades necesarias) adecuadas a las necesidades de los pacientes de cada 

planta o unidad. Este sistema permite la dispensación de medicación de 

urgencia, apósitos, antisépticos y fluidoterapia a las Unidades de 

Hospitalización. 

Después de administrar la medicación al paciente, una solicitud de 

reposición será enviada por la enfermera al Servicio de Farmacia, através de la 

Intranet del Hospital. Este envio debe ocurrir entre las 8 de la manãna a las 12 

horas. Es importante mencionar que el envio es hecho conforme días 

previamente estabelecidos para cada unidad, ajustado al calendario. La 

solicitud tendrá que ser revisada y validada por un Farmacéutico y solo 

después se podrá preparar el cajón de reposición de stock.  

 

1.3. Control de calidad 

 

El punto de mayor importancia en esta área es el control de calidad, ya 

que es esencial garantir que la medicación correta es la que es entregue a los 

pacientes. El control de calidad tiene objetivos importantes que deben ser 

destacados: 

 - Disminuir el número de errores de medicación para que no ocurra una 

administración errónea a los pacientes y garantizar mayor seguridad a los 

pacientes que se encuentran ingresados en el Hospital; 

- Realizar una análisis de las causas de los errores que ocurrán para 

poder mejorar la dispensación de medicación1 

 

1.3.1. Control de calidad: revisión de carros 

 

Diariamente, el Farmaceútico, el Residente o el alumno de prácticas 

revisa el contenido de los carros de medicación. La persona encargada revisa 



 5 

uno por uno cada cajetín que tiene la medicación de cada paciente y se basa 

en el listado de medicación, que es sacado por el Farmacéutico para que las 

auxiliares de Farmacia puedan llenar los carros por cama de paciente. Así, 

cuando los errores (por ejemplo, medicación cambiada de cama, dosis mayor, 

dosis menor, omisión de una dósis, sobra de dósis,...) son detectados, los 

mismos son corregidos y registrados en una tabla. Los errores son registrados 

por carro de medicación y se apunta la fecha y hora de revisión y el revisor la 

firma. 

 

1.3.2. Control de calidad: Análisis de las reclamaciones de 

planta 

 

 Antes de administrar los medicamentos a los pacientes, el personal de 

Enfermería revisa también la medicación que viene en cada carro para 

asegurarse de que los medicamentos entregues son los adecuados, 

considerando dosis, vía de administración, especialidad farmacêutica, entre 

otros puntos. Caso se identifique algún error, el personal enviará una 

reclamación al Servicio de Farmacia. Debe ocurrir una revisión de la 

reclamación, de la orden médica y el listado sacado para auxiliar en la 

dispensación de la medicación.  

Para evitar futuros errores en el momento de dispensación de 

medicamentos, los mismos son registrados en una tabla tal como ocurría con 

los errores de llenado de carros. Para estudiar mejor estas reclamaciones, 

estas reciben una clasificación especifica. Así, las reclamaciones son 

clasificadas de la siguiente manera: 

 Tipo 1d - error de dispensación; 

 Tipo 1t - error de trascripción (durante el tiempo que transcribía la 

información de las reclamaciones al programa Microsoft Excel, me he 

dado cuenta que estos normalmente son el tipo de errores más 

frecuentes); 

 Tipo 2 - los errores en este grupo pueden ser distintos: prescripciones 

ambiguas, cambio de vía de administración o de forma farmacéutica, 

medicación sin vía de administración asignada, por ejemplo. 
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 Tipo 3 - errores en que el medicamento aún no ha sido recogido o que 

ya ha sido servido;  

 Tipo 4 - los medicamentos no están en la orden médica, no se 

encuentrán pautados o no es indicada su dosis o vía de administración 

en la orden médica, el medicamento no se encuentra incluido en la guía 

farmacoterapéutica o el mismo es de uso restringido. Aún más, son 

incluidos en este tipo de errores los cambios de dosis o frecuencia de 

administración. 

Es importante hacer referencia que se dividen las reclamaciones en dos 

grupos distintos: las reclamaciones tipo 1 y 2 son justificadas mientras las de 

tipo 3 y 4 son no justificadas.  

Después de registrar las reclamaciones en función del tipo de error y por 

unidad del hospital (Reanimación, Cardiología,...) donde vienen, estas son 

transcritas al programa informático Excel y los datos son analizados 

estadísticamente.   

 

1.3.3. Control de calidad: Experiencia personal 

 

Creo que participar en la revisión de carros y la transcripción de las 

reclamaciones al programa Excel me ha dado una perspectiva distinta sobre el 

trabajo que realiza el Farmacéutico en un hospital ya que pensaba que su 

función pasaba unicamente por validar las ordenes médicas. Aún más, me ha 

permitido verificar la responsabilidad y verdadero trabajo que ocurre antes de 

poder dispensar medicación. Así, me he dado cuenta de la importancia de 

realizar el control de calidad por la cantidad de errores que pueden pasar y que 

pueden poner los pacientes en peligro. Este control permite no solo sensibilizar 

alumnos de prácticas como yo para el problema mencionado anteriormente, 

pero también el resto de las personas que trabajan en el Servicio de Farmacia. 

Sin embargo, seria necesario tener más personas disponibles para realizar la 

revisión de carros para conseguir mejorar aún más la dispensación realizada 

por unidosis y disminuir así el número de reclamaciones que llegan al Servicio.  
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1.4. Ventajas y limitaciones del SDMDU1 

 

Ventajas 

 Dosis exactas preparadas para cada enfermo 

 Control diario y mayor del tratamiento por el Farmacéutico (por la 
validación de las prescripciones) 

 Disminución de los errores de medicación 

 Calidad farmacoterapéutica aumentada 

 Cumplimiento de la orden médica garantizado 

 Volumen de stock de planta disminuido (mayor economización) 

 Mayor facilidad para estudiar la relación del coste de la medicación 

por cada paciente 

Ilustración 1: Ventajas del SDMDU 

 

Limitaciones 

 Errores de transcripción debido al número elevado 
de órdenes médicas ilegibles o prescripciones 
ambiguas 

 Medicación con etiquetado o envase incorrecto 

 Necesidad de profesionales para revisión de los 
carros de medicación y de más tiempo y dinero 

Ilustración 2: Limitaciones del SDMDU 

 

 1.5. Botiquines especiales 

 

 Botiquín de parada cardiorrespiratoria 

 

Los carros de parada cardiorrespiratoria son esenciales en las 

situaciones de emergencias que muchas veces ocurren en los hospitales. 

En estos casos es importante que se actúe con rapidez para conseguir 

garantizar la seguridad de los pacientes que se encuentran en riesgo de 

vida. Estos botiquines son una ópcion de fácil traslado y accesibilidad y su 
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exacta localización debe ser del conocimiento de los profesionales cuya 

función esté implicada con su uso.  

El contenido de los carros se encuentra dividido en seis cajones:  

 Primer cajón: medicamentos de emergencia y medicamentos de parada. 

 Segundo cajón: material para intubación.  

 Tercer cajón: material para accesos venosos.  

 Cuarto cajón: fluidoterapia.  

 Quinto cajón: material para uso en vía aérea.  

Los medicamentos del botiquín que necesiten de estar conservados con 

frío deben ser identificados por una etiqueta, donde estará información 

importante sobre los mismos como su composición y lugar del frigorífico 

donde deben ser almacenados. Aún más, en el caso de los estupefacientes, 

estos también serán identificados por una etiqueta pero su documentación 

legal se encontrará en el cajón de estupefacientes de la unidad.  

Es necesario realizar una revisión periódica del contenido de los 

botiquines y repornerlo cuándo haya sido usado. Así, estas dos funciones 

están al cargo de la supervisora del botiquín de parada. De esta manera, 

una vez al mes, ocurrirá la revisión incluso si el carro no haya sido usado. 

En esta revisión, debe ser asegurada que es empleado un uso y 

almacenamiento adecuados de los medicamentos y verificando los puntos 

que pueden ser mejorados para evitar cualquier error que pueda pasar en la 

utilización del botiquín. Además, debe ser analizada la fecha de caducidad 

de la medicación. 

También existe el control de calidad en este tema. Así, cada seis meses 

se evaluan las siguientes características: 

 Presencia del precinto en el carro (indicación que el mismo no se ha 

utilizado);  

 Ubicación adecuada (el carro debe tener fácil accesibilidad y movilidad);  

 Existencia de medicamentos y material sanitario caducados;  

 Funcionamento acecuado de bolsa de ventilación manual y 

laringoscopio; 

 Registro de revisión mensual del carro cumplimentado. 
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 Botiquín de antídotos 

 

En el Hospital Clínico, se puede encontrar este botiquín en el Servicio de 

Farmacia, al lado del armario de almacenamiento de los estupefacientes. En el 

lado derecho, en su exterior, el botiquín tiene una lista de los antídotos que se 

encuentran disponibles para ser dispensados y para que casos concretos son 

utilizados. Aún más, existe también documentación de consulta dentro del 

botiquín caso haya una intoxicación. La adrenalina y la N-acetilcisteína son dos 

ejemplos de antídotos que se pueden encontrar en este botiquín. 

 

1.6. Dispensación de medicamentos a pacientes no 

hospitalizados: pacientes ambulantes 

 

Este tipo de dispensación de medicamentos es un poco diferente, ya que 

el paciente no se encuentra hospitalizado, pero recibe de igual forma 

medicación del Hospital. En este caso, es administrada al paciente la 

medicación en un centro pero no lleva los medicamentos a casa como ocurre 

con los pacientes externos. Existen dos sitios que deben ser mencionados:  

 El Hospital de Día: aquí se administran distintos tratamientos como los 

tratamientos oncológicos, el radiodiagnóstico o el tratamiento con 

inmunoglobulinas. Aúnque no tengan que quedarse hospitalizados, los 

pacientes deben visitar el Hospital regularmente para continuar sus 

tratamientos. 

 Unidad de diálisis: Se puede encontrar esta unidad en el Hospital Virgen 

de la Vega. Tal como en el Hospital de Día, los pacientes no tienen que 

quedarse hospitalizados, pero es necesario que visiten con frecuencia 

esta unidad para realizar la diálisis.  

 

1.7. Medicamentos citostáticos: elaboración y control 

  

Es importante tener cuidado tanto en la preparación como el manejo de 

este tipo de medicamentos, ya que estos son una medicación de alto riesgo3. 
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Además, se debe proceder de un modo diferente en su dispensación. Así, las 

ordenes médicas de citostáticos son distintas a las ordenes de los otros 

medicamentos, ya que tienen color azul. El Farmacéutico es responsable por la 

validación y revisión de las ordenes de los citostáticos y debe garantizar que la 

prescripción médica cumple o menciona determinados puntos: identificación del 

paciente, solución intravenosa seleccionada, estabilidad, compatibilidad, 

posología y volumen adecuados, concentración de la preparación, vía de 

administración y duración de tratamiento. Aún más, el Farmacéutico hace una 

confirmación de la dosis de medicamento que ha sido calculada, de acuerdo 

con las características del paciente (edad, peso/superficie corporal, por 

ejemplo). Con este tipo de medicamentos es habitual ver prescripciones con 

medicamentos coadyuvantes (como paracetamol o metoclopramida), para 

tratar y/o controlar los efectos adversos derivados del uso de los citostáticos – 

dolor y emesis.  

Existe un área específica, controlada y con limitación de acceso para la 

elaboración de este tipo de medicamentos, cerca del área de dispensación y 

distribución en unidosis. Este área tiene una cabina de flujo laminar vertical que 

permite manejar los citostáticos con seguridad3. Es necesario utilizar una bata 

adecuada, guantes y una mascarilla. La persona que prepara la medicación no 

es la misma que está encargada de preparar la bolsa. La bolsa de medicación 

está identificada con datos importantes del paciente como de los fármacos 

(principio activo, dosis, vía de administración, concentración de la preparación, 

volumen final, condiciones de conservación)3. 

Es importante mencionar que se puede encontrar más información 

relativa a los citostáticos en el manual de procedimientos del Servicio de 

Farmacia del hospital. Así, se encuentran datos sobre la utilización de material, 

funcionamento de la cabina de flujo, soluciones de dilución, velocidad de 

perfusión, entre otros.     

 

1.8. Ensayos clínicos 

Ensayo clinico Toda investigación efectuada en seres humanos para 

determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos 
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Ilustración 3: Concepto de “Ensayo clínico”. 

 

En los ensayos clínicos se debe tener en cuenta siempre la seguridad de 

los pacientes. El artículo III del Real Decreto 223/2004 de 6 de febrero hace 

referencia a los postulados éticos para proteger los sujetos del ensayo4. En la 

ley de 29/2006 de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, también se pueden encontrar estabelecidas 

informaciones a respecto a estos ensayos5.  

En la área de ensayos clínicos del Servicio de Farmacia tiene variadas 

funciones. Así, este área no solo garantiza el correcto almacenamiento y 

conservación de la medicación a ser investigada como también apoya los 

investigadores en el acceso de información de estos medicamentos. Así, en 

esta área se realiza: 

 recepción de la medicación a ensayar; 

 preparación de los medicamentos (con correcto etiquetado) y 

consecuente dispensación a los paciente; 

 se hace un seguimiento de los pacientes;  

 se registra y se controla el inventario;  

 es el sitio donde los pacientes devuelven la medicación cuando el 

ensayo ya haya terminado. 

 

1.9. Experiencia personal en la primera rotación 

 

En esta área no me he dedicado solamente al control de calidad (revisión de 

carros y transcripción de datos de reclamaciones a Excel). Así, también pude 

analizar interacciones farmacológicas presentes en la prescripción de los 

pacientes (una de las más frecuentes ha sido la interacción de simvastatina y 

y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o detectar las 

reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, 

distribución, metabolismo y excreción de uno o varios 

medicamentos en investigación con el fin de determinar su 

seguridad y/o su eficacia”4. 
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amiodarona) y enviar en estes casos notas al médico. Además, también pude 

analizar prescripciones de antibióticos en niños y confirmar si las dosis 

prescritas eran adecuadas. Aún más, también pude dispensar estupefacientes 

después de la revisión apropriada por parte de un Farmacéutico. Esta última 

actividad me ha dado un sentido muy grande de responsabilidad ya que existen 

requisitos oficiales y especiales para prescripción y dispensación de estos 

medicamentos6. Finalmente, pude observar cercanamente el trabajo y dinamica 

en esta unidad. 

Durante cuatro días tuve también la oportunidad de observar el trabajo 

realizado con los citostáticos y en los ensayos clínicos. Así, es mucho diferente 

hablar en teoría durante las clases de la Faculdad, pero poder verlo es 

completamente diferente. Me he dado cuenta de la necesidad de tener una 

responsabilidad aumentada, en el primer caso, no solo para preparar la 

medicación correcta del paciente, pero también para garantizar la protección 

del profesional que maneja esta medicación de riesgo. Una vez más, se 

destaca la importancia de trabajar de una forma ordenada y en cadena, siendo 

necesario la atención del Farmacéutico y del personal de Enfermería para 

evitar errores.  

 

2. Elaboración, manipulación y control de formas 

farmacéuticas 

 

Esta unidad se dedica no solo a elaborar fórmulas magistrales y 

preparados oficinales, pero también a controlar, reenvasar y dispensar 

medicamentos. Así, solamente determinados medicamentos son preparados en 

esta unidad: 

 Cuando se necesita de una dosis de medicamento que no está 

disponible comercialmente; 

 Cuando el medicamento ya no es más fabricado; 

 Cuando el medicamento tiene un problema con sus 

características organolépticas, por ejemplo, su sabor (suele pasar 

bastante en Pediatría para mejorar la adherencia terapêutica); 
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 Cuando el medicamento tiene de ser usado en una forma de 

administración que ya no está disponible. 

 

2.1. Conceptos importantes  

 

Ilustración 4: Concepto de “Preparado oficinal”. 

 

Ilustración 5: Concepto de “Fórmula magistral”. 

 

Ilustración 6: Concepto de “Fórmula magistral tipificada”. 

 

Preparado 

oficinal 

Medicamento preparado con la supervición del 

Farmacéutico y cuya dispensación ocurre en su oficina de 

Farmacia o en su servicio farmacêutico. El medicamento 

es dispensado directamente a los pacientes de la oficina o 

servicio farmacéutico7.  

Fórmula 

magistral 

Medicamento preparado conforme una prescripción 

facultativa (con detalle sobre las substancias 

medicamentosas), dispensado a un paciente 

individualizado y cuya preparación está al cargo de un 

Farmacéutico o de su supervisión. El medicamento sigue 

las correctas de elaboración y de control de calidad y es 

dispensando o en una oficina de Farmacia o en un 

servicio farmacéutico. La información del utilizador debe 

acompañar el medicamento7.  

Fórmula 

magistral 

tipificada 

Como consecuencia de la frecuencia de su uso y utilidad, 

la fórmula magistral es recogida en el Formulario 

Nacional8. 

Procedimientos 

normalizados de 

Procedimientos que indican como elaborar y también 

controlar determinada fórmula magistral o preparado 
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Ilustración 7: Concepto de “Procedimientos normalizados de trabajo”. 

 

En el procedimiento normalizado de trabajo es mencionada información 

importante sobre la fórmula magistral o preparado oficinal que se está 

preparando. Así, el PNT menciona:  

 Identificación del nombre del preparado/fórmula; 

 Condiciones de conservación del preparado/fórmula,  

 Su fecha de preparación y su caducidad; 

 El número del lote (normalmente es indicado por la fecha de la 

preparación: si se prepara el día 29/07/2015, el número será 290715); 

 Los productos utilizados en la elaboración del preparado, las cantidades 

usadas y el número de lote de los productos; 

 Los materiales necesarios para la preparación; 

 Descripción de los proceso para elaborar el preparado/fórmula8. 

Finalmente, la persona responsable de hacer el preparado/fórmula firma el 

PNT, mientras otra que está encargada de revisar y controlar lo que ha sido 

preparado también lo firma.  

Las fórmulas magistrales presentan una ventaja clara en su utilización, ya 

que permiten individualizar la medicación para el paciente. Esta característica 

es muy importante en el caso de se tratar de una medicación que tenga una 

estrecha margen terapéutica y consecuentemente necesite de una dosificación 

más rígida.  

 

2.2. Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales estériles 

2.2.1. Cabina de flujo laminar horizontal 

 

Todas la formulaciones estériles son preparadas en una sala específica 

que se encuentra separada de las otras divisiones existentes en el Servicio de 

Farmacia. Así, existen 3 zonas distintas en esta sala: 

 Zona donde se encuentra el Farmacéutico o Farmacéuticos 

encargados de las nutriciones parenterales; 

trabajo (PNT) oficinal, realizados de acuerdo con las correctas normas 

de elaboración y control de calidad8.  
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 Zona pré-estéril: la zona donde los profesionales que van entrar 

en cabina se preparan. Así, visten ropa adecuada: mascarilla, 

gorro y guantes para los pies. En esta zona también lavan (con 

agua y esponja con jabón) adecuadamente las manos y los 

antebrazos. Para lavar de una manera correcta se debe fregar los 

lados de cada dedo y tener especial cuidado con la parte debajo 

de las uñas. Después de fregar manos y antebrazos con jábon, se 

debe pasar agua en el sentido manos --> antebrazos para 

garantizar que las bacterias son correctamente lavadas. En 

seguida, no se puede tocar en más ninguna parte con las manos 

para evitar que se vuelvan a contaminar.  

 Zona estéril: el sitio donde se elaboran efectivamente las 

preparaciones estériles. Aquí se pueden encontrar dos cabinas de 

flujo laminar horizontal. Se utiliza el flujo horizontal para garantizar 

que las preparaciones no son contaminadas por el operador, ya 

que se tiene que garantizar la esterilidad de las mismas. En una 

de las cabinas, el Farmacéutico residente prepara fórmulas 

estériles como los sueros autólogos y en la otra cabina, se puede 

encontrar la Enfermera, responsable por elaborar las nutriciones 

parenterales. Esta zona tiene paredes y un suelo lisos así como 

zócalos redondeados para facilitar la limpieza y permitir una 

ventilación adecuada.  

 

2.2.2. Metodología de trabajo  

 

 Antes de entrar en cabina, es necesario preparar, con la 

ayuda del PNT, en el laboratorio, todo el material que se precisará 

para elaborar la preparación estéril. Se lleva el material en una 

gaveta y se lo deja en la zona pré-estéril. En esta zona, se debe 

quitar cualquier tipo de joyería o otros accesorios que puedan 

facilitar la contaminación de las preparaciones realizadas en 

cabina. Aún más, en este sitio, se viste la mascarilla, gorro y los 

guantes para los pies. En seguida, el operador coloca guantes no  
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estériles y entra en la zona estéril para limpiar la superficie de 

trabajo de la cabina con alcohol. Se limpia en la dirección del flujo 

de la cabina, o sea, del sitios más estéril para lo menos estéril, así 

el operador limpia desde la dirección más distante de donde está 

hasta el punto más cerca de si. Después de limpiar, se deja caer 

cuidadosamente el material estéril en la superficie, sin tocarlo.  Si 

se va a utilizar viales u otro tipo de material no estéril, se debe 

limpiarlos con alcohol antes de dejarlos en la superficie de la 

cabina. Después, el operador vuelve a la zona pré-estéril y lava 

las manos. En seguida, entra en la zona estéril e viste la bata. Los 

guantes estériles son puestos cuando esté con las mandos dentro 

de la cabina. Para ponerse los guantes, se deben seguir los 

siguientes puntos: 

 Abrir el papel que se encuentra a envolver los guantes, 

tocan el mínimo posible; 

 Con una mano no se debe tocar la parte estéril (la parte de 

fuera de los guantes), así se toca su interior y la otra mano 

entra cuidadosamente; 

 La mano con el guante ya no puede tocar el lado interior 

del guante, así coge el guante por su lado de fuera para 

poder ponérselo en la otra mano;   

 Los guantes deben prender la manga de la bata. 

En seguida, ya no se puede sacar fuera los antebrazos ni las manos de 

cabina. La preparación se hace siguiendo las indicaciones del PNT. Al fin, se 

tira el material utilizado en un contenedor y si se usan productos biológicos, 

como pasa cuándo se hacen sueros autólogos (se usa el suero del paciente), 

se debe colocar estos productos en un contenedor específico para los mismos. 

Se vuelve a limpiar la superficie de trabajo con alcohol en la misma dirección 

que al inicio (se limpia con lejía antes del alcohol caso se trabaje con el suero 

del paciente).    
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2.3. Elaboración y control de formas no estériles 

2.3.1. Local y utillaje  

 

Existen dos habitaciones en la área de elaboración, manipulación y 

control de formas de formas farmacéuticas:  

En una de las salas, se realiza el lavado del material utilizado en el 

laboratório y es también el sitio donde las auxiliares de Farmacia reenvasan 

medicamentos. En esta sala también se elabora la crema antiescaras, ya que 

es necesario tener un baño para calentar los principios activos utilizados en su 

preparación. También se puede encontrar una estufa aqui así como algún 

material como vasos de precipitado y vidrios de reloj que se encuentra 

almacenado en armarios.   

En la otra sala, se preparan las restantes formas farmacéuticas no 

estériles (como pomadas, soluciones, entre otras) y también se reenvasan y 

etiquetan estas formas. En esta habitación también se puede encontrar un 

ordenador, utilizado para búsqueda de información que no esté en los PNT’s y 

utlizado en la gestión de este área. Además, todo el material necesario para 

preparar las formas se encuentra en armários en esta división. Aún más, se 

pueden encontrar balanzas, nevera, reenvasadora y demás equipamento útil.  

 

2.3.2. Metodología de trabajo 

  

 Inicialmente, el operador limpia la superficie de trabajo con alcohol al 

70% antes de empezar a preparar la forma farmacéutica. En seguida, un papel 

de filtro es puesto sobre esta superficie para que se pueda colocar encima todo 

el material necesario para la elaboración de la forma. Para la elaboración, el 

alumno de práticas, residente de Farmacia o el Farmacéutico debe tener una 

bata vestida así como guantes no estériles. Aún más, debe utilizar una 

mascarilla caso las substancias activas utilizadas sean peligrosas/tóxicas como 

los antibióticos cuyo polvo puede ser facilmente inhalado si el operador no tiene 

protección. Todo el procedimiento es hecho considerando las instrucciones que 

están en el PNT. 
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2.3.3. Ejemplos de formas farmacéuticas no estériles 

realizadas y su uso 

 

 Solución de beclometasona: Utilizada en el tratamiento de enfermedad 

de injerto contra huésped (EICH). 

 Suspensión y pomada poliantibiotica: Utilizada para descontaminar el 

tracto gastrointestinal de pacientes con intubación. (En el anexo II de 

esta memoria se puede encontrar un ejemplo de PNT de la suspensión 

poliantibiotica) 

 

2.4. Control de calidad  

 

 Las formas farmacéuticas que son elaboradas en esta área deben tener 

características en conformidad con lo que se encuentra establecido en las 

normas de correcta elaboración y control7. Así, el Farmacéutico debe realizar 

en control de calidad periódicamente para garantizar que se cumplen las 

especificaciones de calidad. 

 Durante mi tiempo en esta área, he visto principalmente el control 

bacteriológico realizado mediante el recogido de muestras de los colirios 

autólogos realizados en cabina, ya que estos son preparaciones estériles. Este 

recogido de muestras permite analizar si la metodología de trabajo aplicada ha 

sido la correcta o si el flujo horizontal de cabina funciona adecuadamente.   

 

2.5. Dispensación  

 

Si la medicación del paciente es una fórmula magistral o un preparado 

oficinal, el médico prescribirá los medicamentos en una orden médica normal, 

(igual a las demás ordenes que llegan a la área de dispensación y distribución 

de medicamentos). No obstante, si el medicamento es la metadona, es 

necesario rellenar un vale de estupefacientes con los datos tanto del paciente  
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como del médico y con información sobre la dosis de metadona. Es importante 

mencionar que esta área abastece en metadona las siguientes organizaciones: 

Cruz Roja, Proyecto Hombre, Cáritas y la cárcel de Topas.  

En el caso de los colirios autólogos, estos son dispensados directamente 

a partir de la unidad de Fórmulas Magistrales. Así, es en esta área que los 

pacientes recibirán toda la información necesaria para el correcto uso y 

almacenamiento de la medicación mencionada anteriormente.  

 

2.6. Reenvasado de medicamentos 

 

 El reenvasado de medicamentos es realizado por los auxiliares de 

Farmacia y tiene como propósito facilitar la identificación de medicamentos así 

como disminuir la necesidad de su manipulación, permitiendo que las 

especialidades farmacéuticas estén de acuerdo con los diferentes sistemas de 

distribución de medicamentos que existen en el Hospital. Así, los medicamenos 

reenvasados deben tener en su envase la identificación de, por lo menos, 

denominación común internacional, nombre comercial, fecha de caducidad, el 

número de lote y su dosis. En seguida son mencionados medicamentos que 

son reenvasados: 

 Medicamentos que no pueden ser distribuidos en dosis unitarias debido 

a un acondicionamento unitario no adecuado (no existe en cada unidad 

una clara identificación de dosis, principio activo, número de lote y fecha 

de caducidad; 

 Medicamentos que son dosificados de manera variable o cuya dosis no 

esté disponible comercialmente; 

 Medicamentos en que es necesario controlarlos de forma estricta; 

 Medicamentos cuya elaboración está al cargo del Servicio de Farmacia 

del Hospital. 
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2.7. Experiencia personal en la segunda rotación 

 

El aspecto más interesante durante esta rotación ha sido el aprendizaje 

de todos los pasos necesarios para entrar en cabina y para garantizar la 

esterilidad de las formas preparadas. Aún más, seguir el residente de Farmacia 

en la elaboración de colirios autólogos me ha permitido reconocer la 

responsabilidad de trabajar con productos biológicos y los riesgos en su 

manipulación. He podido también recordar conocimientos aprendidos en las 

clases de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Oporto. Por fin, me gustaría mencionar que me ha gustado 

muchísimo tener un función tan activa en esta rotación, que me ha permitido 

elaborar distintas formas farmacéuticas estériles y no estériles. 

 

3. Área de dispensación a pacientes externos 

 

 En esta área se realiza la dispensación de medicamentos de una 

forma confidencial a pacientes que no se encuentran hospitalizados. Pero 

también es necesario mencionar que no sólo se dispensan fármacos en esta 

área. Así, se hace una atención farmacéutica, estando esta más dirigida a las 

siguientes enfermedades: VIH, Hepatitis C y neoplasias (existen dos zonas 

para las consultas de atención de VIH y hepatitis en esta unidad). No obstante, 

surgen pacientes también con otras patologías. 

 

Patologías tratadas en la Área de Pacientes Externos 

Hipertensión pulmonar Fibrosis quística 

Hepatitis B Anemia post quimioterapia 

Hemofilia Insuficiencia renal crónica 

Artritis reumatoide Neutropenia post quimioterapia 

Psoriasis Esclerosis lateral amiotrófica 

VIH Neoplasias 

Hepatitis C Esclerosis múltiple 
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Problemas de crecimiento Enfermedad de Chron 

Ilustración 8: Patologías más comunes tratadas en la área de dispensación a 

pacientes externos. 

 

3.1. Dispensación a pacientes no hospitalizados 

 

Los pacientes externos son aquellos pacientes que no tienen que 

quedarse hospitalizados, pero necesitan pasar por el Hospital a recoger 

medicación, ya que esta es de uso hospitalario, así no la pueden encontrar en 

una Oficina de Farmacia. De este modo, los medicamentos de uso hospitalario 

son aquellos “que exigen particular vigilancia, supervisión y control del equipo 

multidisciplinar de atención a la salud, los cuales a causa de sus características 

farmacológicas o por su novedad, o por motivos de salud pública, se reserven 

para tratamientos que solo pueden utilizarse o seguirse en medio hospitalario o 

centros asistenciales autorizados”. Su envase es identificado por la sigla “H”9. 

Aún más, este tipo de pacientes necesita de un control estrecho de su 

tratamiento, ya que no reciben cuidados hospitalarios. Así, este control ocurre 

en este sitio, recibiendo los pacientes también información adecuada a su 

medicación y enfermedad para que sea posible la promoción del uso racional 

de los medicamentos. 

También existen pacientes externos en las unidades de Ensayos 

Clínicos y de Elaboración de formas farmacéuticas. 

 

3.2. Metodología de trabajo 

 

De lunes a viernes, esta unidad está abierta desde de las 9 de la 

mañana hasta las 14 horas de la tarde. Puede que haya casos en que los 

medicamentos son dispensados después deste horario, pero eso sólo pasará 

cuando existan justificaciones adecuadas.  

Para hacer la dispensación de medicación, el paciente tiene que tener 

consigo una receta de uso hospitalario (un ejemplo de esta receta está en el 

anexo III) y es necesario que el tratamiento sea prescrito por un médico 
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especialista que trabaje en el Hospital. En la receta deben ser mencionados 

determinados puntos:  

 Información sobre el paciente (nombre y numero de história 

clinico); 

 Medicamentos prescritos por el médico, incluyendo la posologia 

indicada; 

 Datos del médico que es responsable de la prescripción; 

 Indicación del número de dispensaciones hechas y el número 

exacto de comprimidos/unidades de medicación dispensada, junto 

con la fecha y la firma del Farmacéutico.  

Es necesario mencionar que la medicación dispensada corresponde al 

máximo que un paciente necesite para un mes. Así, la receta tiene tres copias 

de diferentes colores (amarillo, rosa y azul), representando cada una la 

medicación para un mes. Desta manera, cada receta permite que el paciente 

recoja medicación para tres meses. De cada vez que el paciente pide la 

medicación, el Farmacéutico queda con una copia hasta que sea necesario 

renovar recetas en una nueva consulta con el médico.  

De las 14 de la tarde a las 15 horas, ocurre la revisión de recetas para 

ver si es necesario introducir en el programa informático alguna información 

que por error no haya sido guardada y también para verificar que no haya 

ocurrido ningún error en la medicación dispensada. La revisión es hecha 

haciendo al mismo tiempo el análisis del listado de medicamentos que fueron 

dispensados en esa mañana.  

 

3.3. Medicamentos más utilizados en pacientes con VIH 

 

En el caso del VIH, he verificado que existe una complejidad de 

tratamiento, ya que normalmente es dispensada una combinación de fármacos 

y no solamente un medicamento. Así, los medicamentos que han sido 

dispensados mientras estaba en esta rotación han sido:  

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a nucleósido:  

Abacavir (Ziagen®)  
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Tenofovir (Viread®)  

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos a nucleósido:  

Efavirenz (Sustiva®)  

Etravirina (Intelence®) 

 

Inhibidores de la proteasa:  

Ritonavir (Norvir®)  

Lopinavir + Ritonavir (Kaletra®) 

Azatanavir (Reyataz®) 

Darunavir (Prezista®) 

 

Inhibidores de la integrasa  

Raltegravir (Insentress®) 

 

Además, he visto también medicamentos que tienen más que un 

principio activo como Kivexa® (Abacavir + Lamivudina) y Truvada® 

(Emtricitabina + Tenofovir). La lamivudina y la emtricitabina son inhibidores de 

la transcriptasa inversa análogos a nucleósido (Ejemplos de medicamentos del 

VIH en el anexo IV). 

 

3.4. Atención Farmacéutica  

 

La Atención Farmacéutica implica el trabajo del Farmacéutico con otros 

profesionales con el objetivo de encontrar un plan terapéutico adecuado para el 

paciente que produzca resultados terapêuticos que demonstren eficacia10.   

La Atención Farmacéutica de un paciente que inicia un tratamiento es un 

poco diferente del paciente que está continuando con su tratamiento. En el 

primer caso, se tiene que rellenar una ficha con todos los datos del paciente 

(nombre, medicación, ...) y se le explica al paciente como funciona su 

tratamiento, como se debe administrarlo, se habla de los efectos secundarios 

que pueden ser experienciados. Normalmente esta atención tardará más 
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tiempo para poder dejar claro todo el tipo de dudas que el paciente tenga. 

Durante la atención de un paciente que no inicia un tratamiento, se revisan las 

analíticas del paciente, verificando si todo está bien y si el tratamiento puede 

ser continuado. Además, se habla de los efectos secundarios que el paciente 

ha experimentado con la medicación y se analiza si los efectos ya habían sido 

experienciados o no y si el caso es positivo, se analiza como ha sido la 

evolución de los efectos. También se pregunta como toma la medicación y se 

apunta la fecha de la consulta siguiente, para que pueda haber una mejor 

organización de trabajo en esta unidad. 

 

3.5. Experiencia personal en la tercera rotación 

 

Normalmente, en un día en esta unidad, revisaba a primera hora las 

analíticas de los pacientes de Oncología que tenían consulta marcada con su 

médico para ese día para que fuera más fácil realizar la atención farmacéutica 

al paciente. Aún más, he dispensado medicamentos también y realizado 

atención a los pacientes de Oncología. Al fin del día, ayudaba con la revisión 

de recetas.  

 Me ha encantado poder tener un contacto más cercano con los 

pacientes y comprobar la importancia de la relación que se debe establecer 

entre el profesional de salud y el paciente. Es muy importante que el paciente 

confie en el Farmaceútico para que pueda contarle todas sus dudas 

relativamente a su patología y/o a su medicación. Aún más, es esencial que el 

paciente pueda sentir que no está sólo ya que lo que siente psicológicamente 

es tan importante como lo que siente físicamente. Me ha sorprendido también 

el número elevado de pacientes que necesitan de medicación para el VIH y la 

edad de algunos enfermos con neoplasias. Así, como he evidenciado la 

complejidad de tratamiento del VIH, he mencionado ejemplos de medicación 

empleados en esta patología.  

Creo que el más importante en esta rotación es continuar a mejorar la 

atención farmacéutica, pero es muy difícil hacerlo ya que el tiempo y el número 

de profesionales es muy poco para la cantidad de personas que pasan por esta 

unidad (en media, en un dia, se reciben 100 a 120 pacientes). No obstante, la 
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dedicación de todos los profesionales que he conocido en esta rotación es 

enorme y espero algún día poder ser una profesional tán humana como las 

Farmacéuticas y la auxiliar que he conocido.  

 

4. Hospital Virgen de la Vega 

 

 El Hospital Virgen de la Vega está incluido en los hospitales que forman 

parte del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Está situado cerca 

del Hospital Clínico y es más pequeño que este último, pero también tiene 

Servicio de Farmacia donde se pueden encontrar profesionales de Farmacia 

(Farmacéutica, Residente de Farmacia y auxiliares de Farmacia). Tal como en 

la primera rotación, se pueden encontrar aquí Dispensación-distribución de 

medicamentos para reposición de stock pactados en Unidades de Enfermería, 

sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias y botiquines 

especiales. 

 

4.1. Experiencia personal en la cuarta rotación 

 

Las actividades que he realizado en esta rotación han sido muy 

parecidas a las que había desarrollado en la primera rotación. Así, también he 

sido responsable por revisar el llenado de carros de medicación y analizar los 

errores más comunes en este llenado. Además, tal como en la unidad de 

distribución, me he dedicado a analizar los niveles de hemoglobina de 

pacientes (ambulantes) con insuficiencia renal crónica tratados con factores 

estimulantes de la eritropoyesis (FEE) para comprobar si la dosis de FEE es la 

adecuada. Así, de acuerdo con la información presente en el “Plan anual de 

Gestión 2011” (presente en el Anexo V), he ayudado con la atención 

farmacéutica de los pacientes anteriormente mencionados. En los casos que la 

dosis prescrita por el médico parezca no estar de acuerdo con este Plan, se 

contacta con el mismo para aclarar la situación.  

No obstante, también he realizado algunas actividades diferentes. Así, 

por las mañanas sacaba el listado de censo de movimientos de pacientes y 

organizaba las carpetas de cada planta, haciendo las correctas transferencias 
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de información para las nuevas camas o entonces archivando la información de 

los pacientes que habían tenido alta. Aún más, he podido leer documentación 

variada sobre diferentes temas como gestión de Farmacia o alteraciones 

polieletroliticas más comunes a nivel clínico. También he interpretado y 

ayudado con la lectura de las ordenes médicas para poder dispensar la 

medicación en Sistema Unidosis. Finalmente, también he hecho el seguimiento 

de pacientes con tratamiento de vancomicina ingresados en la unidad de 

Neurología del Virgen Vega y valorado la necesidad de su monitorización. Los 

resultados de esta última actividad están en el anexo VI de la memoria.    

 

5. Área de Farmacocinética clínica 

5.1. Concepto general y objetivos 

 

 La Farmacocinética es aplicada en los casos que se quiere obtener la 

mejor eficacia terapéutica con el mínimo de efectos adversos, teniendo como 

objetivo la individualización del tratamiento del paciente. Así, existen dos 

objetivos para los Farmacéuticos que están dedicados a este tipo de trabajo: 

 Monitorizar las concentraciones de fármacos, individualizar las pautas de 

dosificación de los pacientes y controlar o reajustar la posología 

aplicada; 

 Entender las causas que lleven a un tratamiento ineficaz o tóxico, que 

normalmente pasan por incumplimiento del tratamiento por parte del 

paciente e interacciones entre fármacos prescritos; 

 Informar al médico sobre cambios de dosis que deben ser hechos para 

cumplir la eficacia terapéutica o evitar la toxicidad y, si necesario, 

informarle para suspender el tratamiento y volver a monitorizar 

después11.  

 

5.2. Perfil de medicamentos a monitorizar y justificación de la 

monitorización 

 

No todos los fármacos son susceptibles de ser monitorizados: 
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 Fármacos que tengan un estrecho margen terapéutico y por eso sea 

importante controlar sus niveles (como el caso de la digoxina); 

 Fármacos cuyo comportamiento cinético sea muy variable y non sean 

previsibles los cambios que ocurran, y que el comportamiento puede ser 

influenciado por diferentes tipos de factores como edad, sexo, presencia 

de determinadas patologías o interacciones farmacológicas o otros 

factores;  

 Fármacos que tienen una relación dosis-respuesta clara y conocida 

(como el caso del ácido valpróico); 

 Fármacos en que esta sea la única manera de poder monitorizarlos; 

 Fármacos en que exista la dificultad para valorar de manera clínica se 

son tóxicos o eficaces11. 

 

Aún más, existen varias razones que pueden motivar el consejo para 

monitorizar los fármacos: 

 Cuando existe sospecha de toxicidad o sospecha que la dosis empleada 

es infraterapéutica para poder ajustar la dosis de fármaco y poder tener 

los niveles de fármaco en el margen terapéutico, actuando de forma 

eficaz y sin efectos adversos para el paciente; 

 Para controlar las concentraciones séricas de los fármacos después de 

haber ocurrido un cambio en su posología; 

 Cuando haya sospecha que el paciente no cumple con el tratamiento o 

lo hace incorrectamente en el caso que haya una modificación en la 

respuesta a la medicación cuando se mantiene la dosis prescrita y es 

esperado que la respuesta al tratamiento se mantenga buena; 

 Si existe el riesgo de que interacciones farmacológicas ocurran.   

 

Así, los fármacos monitorizados son: 

 

Amikacina Ciclosporina Tacrolimus Fosamprenavir 

Antidepresivos 

tricíclicos 

Ácido valproico Everolimus  

Paracetamol Digoxina Fenitoína  
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Carbamacepina Drogas de abuso Fenobarbital  

Vancomicina Teofilina Gentamicina  

Ilustración 9: Fármacos monitorizados en la unidad de Farmacocinetica Clínica. 

 

5.3. Organización de la Unidad de Farmacocinética Clínica 

 

Existen dos divisiones distintas en esta área. En una de ellas trabajan 

Residentes de Farmacia y un Farmacéutico y son los responsables por 

interpretar los resultados que son obtenidos en la monitorización de fármacos y 

por escribir los informes aconsejando el médico sobre el modo de actuación. 

Existen dos ordenadores que apoyan el registro, el archivo informático y la 

interpretación de los resultados. Aún más, existe también un archivo de los 

informes o copias de los mismos en las carpetas correspondientes.  

En la otra división, está el laboratorio, donde son recibidas las muestras 

que se debe analizar. Aquí es el sitio donde se puede encontrar todas las 

máquinas y material utilizados para determinar las concentraciones séricas de 

los fármacos en análisis. En el laboratorio de esta unidad trabajan dos técnicos 

de laboratorio.  

 

5.4. Obtención y recepción de muestras para analizar 

 

 Las muestras que llegan al laboratorio tienen que tener una identificación 

clara con los datos del paciente. La muestra debe estar acompañada por la 

hoja de petición (que se encuentra en el anexo VII). En esta hoja están 

descritos los datos del paciente (su identificación, datos bioquímicos, otra 

medicación usada) el motivo para hacer la petición de análisis y información 

sobre la fecha y hora de la última dosis dada al paciente y de la extracción de 

datos bioquímicos del paciente, la medicación concomitante, y la dosis de 

fármaco que toma así como las horas a que es administrado. Las muestras son 

identificadas por un código interno que és colocado tanto en el informe como 

en el programa OpenLab para su registro informático.  

 



 29 

 

 

5.5. Interpretación de los resultados obtenidos 

 

Se puede interpretar los resultados con distintos programas:  

 Si el fármaco es un antiepiléptico (carbamacepina, fenitoína, fenobarbital 

y ácido valproico) se utiliza el AEMONIT; 

 Los restantes fármacos son analizados con la ayuda del programa PKS. 

 

  El programa más utilizado es el PKS. En él existe una población definida 

que tiene las características más comunes de la población de Salamanca y que 

considera diferentes variables. En el programa se introduce información sobre 

el paciente (edad, peso, talla, la historia de dosificación del fármaco a ser 

monitorizado y otros datos bioquímicos del paciente como la creatinina). El 

PKS estima los parámetros farmacocinéticos en el paciente, teniendo en 

cuenta la población definida. En principio el paciente y la población definida 

tendrán características similares. Así, el programa hace una previsión de la 

dosis de fármaco necesaria para tener una concentración sérica dentro del 

margen terapéutico. Aún más, el  PKS también permite verificar las 

concentraciones séricas alcanzadas con diferentes dosis de fármaco. Al fin, un 

informe farmacocinético es elaborado y el Farmacéutico o el residente de 

Farmacia indica los resultados de la monitorización y recomienda la mejor 

posología a ser aplicada. 

Cuando los resultados de los inmunosupresores están preparados, se 

realiza el mismo que para los otros fármacos, pero el informe no es enviado, ya 

que en las unidades en que se utilizan los fármacos mencionados, se puede 

acceder directamente a los resultados. Así, sólo se archivan los informes en su 

lugar. Con otros fármacos, es necesario enviarlo en sobre y una copia es 

archivada. Los informes de Hematología y Nefrología también sólo son 

archivados y no son enviados. 
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5.6. Nutrición parenteral 

 

En los pacientes que no puedan obtener los nutrientes necesarios por 

vía enteral o en los que sea necesario proteger su tracto gastrointestinal, la 

nutrición parenteral es una solución ya que es una forma de alimentación que 

permite el aporte directo de nutrientes al torrente sanguíneo. Este tipo de 

nutrición aporta tanto macronutrientes como micronutrientes, ayudando así a 

mantener un aporte calórico adecuado al paciente. El objetivo de las 

nutriciones parenterales es conseguir garantir que los nutrientes comunes de 

una dieta son recibidos por el paciente, dependiendo estas necesidades de 

algunas características del próprio paciente.  

El Servicio de Farmacia del Hospital Clinico es responsable por validar 

este tipo de nutrición (sea una nutrición individualizada o protocolizada), 

haciendólo de una forma segura para cada paciente y evaluando si los 

componentes de la nutrición son compatibles entre si. Tal como ocurría con las 

formas farmacêuticas estériles, las nutriciones parenterales también son 

realizadas en la cabina de flujo laminar horizontal.  

 

5.7. Experiencia personal en la última rotación 

 

En esta rotación he podido analizar muchos casos de monitorización de 

fármacos, principalmente de inmunosupresores (tracolimus y sirolimus), 

vancomicina y de digoxina y me ha permitido ser más crítica sobre la relación 

entre los resultados obtenidos en la monitorización de los fármacos y la 

información obtenida con el programa PKS. Aún más, he podido acompañar el 

trabajo con las nutriciones parenterales. 

 

6. Conclusión 

 

 Sin duda estos tres meses me han cambiado. He estado en un país 

diferente, trabajando en una área diferente de la que he trabajado en Portugal y 

también he conocido profesionales que han sido verdaderos ejemplos para 
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llevar para el resto de mi vida. El inicio ha sido un poco más difícil ya que tenía 

que mejorar mi español y también porque no conocía a nadie, pero creo que 

con el tiempo lo he conseguido.  

 Lo que es aprendido en la carrera suele ser mucho más teórico y puede 

que no quede tanto tiempo en la memoria de una persona si la experiencia no 

lo acompaña. Así, estar trabajando a diario, aumentando mi conocimiento, 

pondo en práctica lo que había aprendido en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Oporto, me ha dejado más segura en mi capacidad para ser 

una futura Farmacéutica. Me he sentido motivada desde el primer día para 

aprender y ayudar a los demás, ya que en el Hospital todos trabajan en equipo. 

 Me han gustado todas las rotaciones por donde he pasado, ya que todas 

han sido diferentes. En la primera rotación, me ha encantado la responsabilidad 

que he tenido con la dispensación de los estupefacientes. En la unidad de 

elaboración de formas farmacéuticas, me ha gustado mucho poder entrar en la 

cabina de flujo y poder ver el trabajo con formas farmacéuticas estériles más de 

cerca. En la unidad de Pacientes Externos ha sido donde más he crecido como 

ser humano. Poder hacer la atención farmacéutica a pacientes de Oncología 

me ha hecho ver la vida de una manera diferente, ya que por veces uno puede 

olvidarse fácilmente de lo que es más importante. En el Hospital Virgen de la 

Vega me ha gustado poder interpretar mejor las ordenes médicas. Por fin, la 

monitorización de fármacos en la unidad de Farmacocinética Clínica ha sido 

muy interesante para aumentar mi capacidad crítica de interpretación de 

resultados. 

Por último, me habría gustado pasar mucho más tiempo en el área de 

Nutrición parenteral, ya que pienso que existe ahí un enorme potencial para 

más aprendizaje. Creo que este es el único punto en que he tenido menos 

tiempo para aprender.  
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ANEXO I 

“Nota al facultativo 

médico y enfermería” 
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ANEXO II 

“PNT de la suspensión 

poliantibiotica” 
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ANEXO III 

“Modelo de receta 

hospitalaria” 
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ANEXO IV 

“Medicamentos usados 

en el VIH” 
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lustración 1: Viread®: envase y código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Ziagen®: envase y código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Intelence®: envase y código. 
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ANEXO V 

“Plan anual de gestión 

2011” 
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ANEXO VI 

“Seguimiento y 

necesidad de 

monitorización de 

vancomicina en 

pacientes ingresados en 

Neurología en el 

Hospital Virgen de la 

Vega” 
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Seguimiento y necesidad de monitorización de 

Vancomicina en pacientes ingresados en Neurología en 

el Hospital Virgen de la Vega 

 

Introducción 

 

 La vancomicina es un antibiótico glucopeptídico con acción bactericida 

en la mayoría de los organismos y con acción bacteriostática en Enterococcus. 

Este medicamento se liga a la porción D-alanil-D-alanina de los precursores de 

la pared celular, impidiendo la polimerización final del peptidoglucano y 

interfiriendo así con la síntesis de la pared bacteriana (que es destruida 

después de la activación de autolisinas). El antibiótico mencionado puede 

también cambiar la permeabilidad de las membranas citoplasmáticas 

bacterianas y puede conducir a la inhibición de la síntesis de RNA.  

 Su espectro antimicrobiano es reducido, ya que actúa esencialmente 

sobre cocos Gram positivos. Aún más, tiene actividad contra especies que 

producen beta-lactamasas1. La vancomicina es responsable por provocar 

nefrotoxicidad pero el mecanismo que lleva a este efecto adverso no es muy 

bien conocido. Se piensa que exista una relación entre la nefrotoxicidad del 

fármaco y la alteración producida por el mismo en el transporte de cationes 

orgánicos a través de la membrana basolateral renal, produciendo así un efecto 

directo en las mitocondrias.2 

  

Objetivos 

 

 Seguimiento de pacientes ingresados en la unidad de Neurología del 

hospital que tienen prescrita administración de vancomicina; 

 Analizar la necesidad de monitorizar dichos pacientes; 

 Asegurar que los niveles de vancomicina son seguros y 

terapéuticamente adecuados.  
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Material y métodos 

 

Los datos han sido obtenidos con el programa de gestión de unidosis 

FARMATOOLS, programa OPENLAB y programa PKS del laboratorio de la 

unidad de Farmacocinética, laboratorio de bioquímica del CAUSA, programa 

Excel y ordenes de los pacientes ingresados en Neurología. 

Los pacientes seleccionados han sido los ingresados en la unidad de 

Neurología porque aquí los tratamientos normalmente suelen ser más largos. 

Después de sacar el listado de pacientes con prescripción de 

vancomicina 1 gramo vial y de vancomicina 500 miligramos vial, en el día 21 de 

Julio. Se han obtenido 7 casos de pacientes con este tratamiento y se ha 

registrado la fecha, hora de inicio, dosis, intervalo posológico, creatinina sérica, 

aclaramiento de creatinina, concentraciones de vancomicina, ajustes 

posológicos y co-medicación con fármacos nefrotóxicos de los pacientes 

referidos. Se han selecionado los pacientes en que podría ser más importante 

monitorizar la vancomicina por los siguientes puntos: 

 Presencia de infecciones graves o difícil acceso del antibiótico; 

 Insuficiencia renal; 

 Terapia simultánea con fármacos nefrotóxicos; 

 Tratamientos largos (aquellos de duración >3-4 semanas); 

 Dosis superiores a las habituales (>30 mg/Kg/día); 

 Función renal inestable.  

 

Resultados  

 

Tras el análisis de resultado se observó un desarrollo normal de la 

actividad en seis de los siete pacientes seleccionados para el seguimiento 

(tuvieron la vancomicina retirada, alta o han quedado sin cambio de dosis.)   

La séptima paciente identificada merece ser descrita con más detalle.   

Paciente de 48 años, ingresada en la unidad de Neurología, con un cambio de 

dosis de vancomicina durante la duración de este seguimiento. Su dosis en el 

día de recogido de datos para este seguimiento era de 1 gramo cada 12 horas, 

intravenosamente. Por sus características (peso – 60 kilos, talla – 150 
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centrimetros, valores bioquímicos, …), el programa PKS prevía que la 

concentración mínima de vancomicina estuviera debajo del margen terapéutico. 

Así, el día 24 de julio de 2015, se ha recomendado por informe un cambio de 

dosis a 700 miligramos cada 8 horas. Aún más, se recomendaba también hacer 

una nueva analítica caso tuviera nueva monitorización. 

En el día 27 de julio de 2015, se ha monitorizado la paciente otra vez 

después del cambio de dosis a 700 miligramos cada 8 horas. En este caso el 

PKS prevía que la nueva concentración de vancomicina fuera terapéutica. No 

obstante, no habían sido hechas nuevas determinaciones de niveles 

bioquímicos (creatinina, urea). Así, no existían datos más recientes de función 

renal con la monitorización del fármaco.   

 

17/Julio/2015 Creatinina sérica 0,45 miligramos % 

17/Julio/2015 Potasio 3,8 miliequivalentes/ litro 

17/Julio/2015 Urea 32 gramos/ decilitro 

24/Julio/2015 Concentración mínima 

de vancomicina 

8 microgramos/mililitro 

27/Julio/2015 Concentración de 

vancomicina (8 horas) 

16,84 

microgramos/mililitro 

Ilustración 1: Datos bioquímicos y de monitorización de la vancomicina del 

séptimo paciente. 
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fármacos” 



 50 

 



 51 

 




