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RESUMO 

 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas permite-nos 

demonstrar a formação e conhecimento adquiridos ao longo destes cinco anos, 

aplicando-a à realidade da farmácia comunitária. Este promove o desenvolvimento de um 

raciocínio crítico e a capacidade de resposta rápida às situações, já que a nossa 

formação é constantemente colocada à prova. 

O presente estágio constitui assim o primeiro contacto com o ato farmacêutico e 

com o mundo do trabalho, onde é essencial o desenvolvimento de novas competências. 

Assim sendo, é a oportunidade ideal para consolidar os conhecimentos e uma ótima 

forma de preparação para nos introduzir no universo farmacêutico. 

Hoje em dia considera-se que o aconselhamento farmacêutico é uma mais-valia 

para o bem-estar e para a saúde de toda a população. A presença do farmacêutico na 

comunidade é de extrema importância, uma vez que este é o último profissional de saúde 

que contacta com o utente antes do início de terapias medicamentosas e também o 

primeiro profissional de saúde a quem a população recorre no caso de problemas 

ligeiros. É essencial que o farmacêutico esclareça os seus utentes sobre as possíveis 

interações medicamentosas e reações adversas e também indique as principais 

precauções a ter em conta em relação à toma de medicamentos.  

O presente relatório abrange todo o meu percurso durante estes quatro meses de 

estágio na Farmácia Alves, onde vivenciei o verdadeiro dia-a-dia de uma farmácia 

comunitária. Uma vez que o meu estágio não seguiu uma ordem específica de atividades, 

não achei justificável a inclusão de um cronograma de trabalhos. 

Este encontra-se dividido em duas partes, sendo que na primeira parte apresento 

discriminadamente todas as minhas atividades e competências desenvolvidas ao longo 

do estágio, assim como algumas experiências vividas no atendimento ao público. A 

segunda parte explana os trabalhos desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica, 

onde os dois primeiros temas abordam os cuidados farmacêuticos relacionados com a 

doença venosa crónica e a saúde do viajante e o terceiro tema visa melhorar a 

organização interna da farmácia para uma melhor gestão a nível do funcionamento do 

sistema de reservas de produtos. 

Proponho-me então a descrever estes quatro meses da forma mais sucinta, 

percetível e agradável possível.  
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

1.1. Localização geográfica 

A Farmácia Alves situa-se no coração do bairro do Carvalhido, mais concretamente 

na Praça Exército Libertador, nº 62, na união de freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, 

Miragaia, Nicolau e Vitória, que foi criada em 2013 no âmbito da reorganização 

administrativa do território das freguesias [1]. 

 

1.2. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da Farmácia Alves é das 9 horas às 20 horas, de 

segunda-feira a sábado, segundo a legislação em vigor [2]. Para além disso, a Farmácia 

Alves tem o dever de cumprir o regime de serviço permanente em determinadas datas 

definidas pela Administração Regional de Saúde (ARS), pelo que após as 20 horas, o 

atendimento é realizado por postigo até às 9 horas do dia seguinte [3]. 

 

1.3. Recursos Humanos 

O bom funcionamento de uma farmácia só é possível com uma boa equipa de 

trabalho. Durante o meu estágio, trabalhei com vários profissionais de saúde, com os 

quais tive a oportunidade de adquirir conhecimentos diferenciados. 

O quadro farmacêutico deve ser composto por, pelo menos, dois farmacêuticos, 

incluindo o diretor técnico. O quadro não farmacêutico deverá ser composto por técnicos 

de farmácia ou outro pessoal com as devidas qualificações. Atualmente, a Farmácia 

Alves dispõe de uma equipa técnica constituída por quatro farmacêuticos: Dr.ª Maria 

Teresa Almeida (proprietária e diretora técnica (DT), Dr.ª Sara Neto (farmacêutica 

adjunta), Dr. Filipe Nascimento e Dr.ª Diana Oliveira e para auxílio das suas funções o 

farmacêutico conta ainda com duas técnicas de farmácia: Susana Soares e Mafalda Luís. 

Adicionalmente a esta equipa de profissionais de saúde existe uma funcionária, Albertina 

Rodrigues, que se encarrega da limpeza das instalações. 

 

1.4. Infraestruturas 

1.4.1. Espaço exterior 

Exteriormente, a Farmácia Alves encontra-se devidamente identificada e visível 

uma vez que esta apresenta o símbolo “cruz verde” e uma placa identificativa com as 

inscrições “Farmácia Alves”, o seu respetivo horário de funcionamento e o nome da DT. 

Na porta de entrada da farmácia existe um postigo destinado ao atendimento durante as 
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noites de serviço permanente. Para além disso, estão também afixadas as farmácias do 

município em regime de serviço permanente e de reforço.  

À entrada da farmácia encontra-se uma montra de exposição que numa estratégia 

de marketing, divulga as campanhas promocionais de novos produtos do mercado, 

Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal ou Medicamentos Não sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), adaptados à sazonalidade e necessidades dos utentes [4]. 

 

1.4.2. Espaço interior 

Em conformidade com o exigido por lei e com base nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia de Oficina (BFP), no interior da farmácia existe uma sala 

de atendimento ao público, uma área de atendimento personalizado, um armazém, um 

laboratório, uma instalação sanitária e uma área de administração de injetáveis [5-6]. 

A área de atendimento ao público é constituída por um balcão contínuo com quatro 

postos de atendimento rodeados por vários lineares divididos de acordo com o público-

alvo pretendido, onde é possível encontrar os MNSRM de elevada rotação, produtos de 

puericultura, várias marcas de Dermocosmética, produtos de higiene oral, corporal e de 

redução de peso e produtos de uso veterinário. 

Próximo da entrada da farmácia, encontra-se uma balança que permite a 

determinação do peso e altura e um aparelho de medição da pressão arterial dos quais 

os utentes podem usufruir e solicitar aconselhamento. 

A área de atendimento personalizada encontra-se junto da entrada da farmácia, 

onde o utente tem a possibilidade de usufruir de diversos serviços farmacêuticos, tais 

como a medição da pressão arterial e a determinação de parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente os níveis de glicemia, o perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL e 

triglicerídeos), o antigénio específico da próstata (PSA) e a hemoglobina glicosilada. 

O armazém encontra-se devidamente organizado e dividido consoante as formas 

farmacêuticas (FF) dos medicamentos. Assim, o armário com gavetas está identificado e 

ordenado por ordem alfabética do nome comercial. Este armazena as FF injetáveis, as 

lancetas e tiras para diabetes, as gotas orais, oftálmicas, nasais e auriculares, as FF orais 

sólidas (comprimidos e cápsulas), FF efervescentes, as FF de uso retal (supositórios e 

enemas), as FF de uso vaginal (óvulos e comprimidos vaginais) e as FF semi-sólidas 

(cremes, pomadas e géis). 

O restante espaço dedicado ao armazém dispõe de diversas estantes onde estão 

organizados todos os medicamentos segundo FF e ordem alfabética de Denominação 

Comum Internacional (DCI) para facilitar a sua aquisição no momento do atendimento. 

Assim, neste espaço, armazenam-se medicamentos genéricos, pós e granulados, 

ampolas bebíveis, soluções de pulverização cutânea, leites, produtos naturais e 
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homeopáticos, medicamentos veterinários e dispositivos médicos. Por fim, existe também 

um frigorífico para o armazenamento de produtos termolábeis que precisem de condições 

de temperatura entre 2-8ºC, nomeadamente insulinas e vacinas. 

Existe um espaço reservado à direção técnica da farmácia onde se armazenam os 

estupefacientes e psicotrópicos, por uma questão de segurança e controlo mais restrito. 

A farmácia conta ainda com: o laboratório, destinado à preparação, controlo de 

qualidade, acondicionamento e rotulagem de medicamentos manipulados e uma sala 

equipada com maca e todo o material necessário para a administração de injetáveis e 

prestação de alguns cuidados de saúde primários. Este espaço é também utilizado para 

consultas de nutrição realizadas de 15 em 15 dias por uma nutricionista externa à 

farmácia. 

 

1.5. Perfil de utentes 

Tendo em conta o ambiente e a localização da farmácia, esta é frequentada 

particularmente pela população que habita nas suas proximidades, pelo que a maioria 

dos utentes são já habituais. A meu ver, este aspeto é crucial porque torna possível a 

criação de uma relação de confiança e de respeito entre o utente e o farmacêutico. Por 

outro lado, a proximidade aos utentes permite um melhor aconselhamento e um melhor 

seguimento das suas terapêuticas, proporcionando ganhos em saúde.  

No fundo, os idosos são aqueles que mais frequentam a Farmácia Alves, sofrendo 

habitualmente de inúmeras patologias e estando muitas vezes polimedicados. Há 

também uma parcela de utentes de meia-idade e jovens que frequentam a farmácia 

esporadicamente, o que permite uma maior diversidade de utentes no que diz respeito à 

faixa etária, às patologias e à nacionalidade. Apesar da Farmácia Alves ser deslocada do 

centro da cidade, surgiram algumas oportunidades de contactar com utentes estrangeiros 

pelo que todo o atendimento decorreu em inglês ou até mesmo espanhol. 

A nível socioeconómico, a Farmácia Alves apresenta uma grande diversidade, no 

entanto é visível um elevado número de pessoas com dificuldades económicas. Assim, 

foi muito comum receber utentes que pretendiam alternativas mais económicas 

relativamente aos medicamentos prescritos pelo médico. Em todos estes casos sugeri 

que optassem pelos medicamentos genéricos mais baratos, explicando-lhes sempre que 

o efeito terapêutico seria equivalente e as características de segurança semelhantes. De 

um modo geral, estas situações fizeram com que eu aprendesse a avaliar cada utente 

caso a caso, tendo em consideração a disponibilidade financeira de cada um e a 

aconselhar a melhor opção segundo uma relação qualidade/preço. 
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1.6. Sistema informático 

A utilização de um sistema informático (SI) auxilia o farmacêutico nas mais diversas 

funções respeitantes à gestão da farmácia, que incluem desde suporte na gestão e 

receção de encomendas, faturação de lotes de receitas, devolução de produtos, entre 

outros. 

O sistema informático (SI) utilizado na Farmácia Alves é o Sifarma 2000® da Global 

Intelligent Technologies (Glint). 

Para além de apoiar o farmacêutico na gestão da farmácia, é também essencial 

durante o atendimento ao público. Atualmente, o SI dispõe-nos toda a informação relativa 

ao medicamento, nomeadamente a composição qualitativa e quantitativa, indicações 

terapêuticas, posologia, contraindicações, entre outros. Um bom exemplo da sua utilidade 

foi o caso de um utente que se dirigiu à farmácia e questionou-me acerca da posologia de 

paracetamol em xarope adequada para o seu filho de sete anos. Posto isto, consultei no 

SI e calculei a dose que deve ser administrada em crianças consoante a sua idade e o 

seu peso, dando ao utente a informação pretendida e esclarecendo todas as dúvidas. 

2. APROVISIONAMENTO E ENCOMENDAS 

Nos dias de hoje, a farmácia pretende garantir a satisfação do utente, pelo que o 

circuito do medicamento adquire uma grande importância. Para tal, é necessário que o 

farmacêutico saiba como gerir todas as etapas pelas quais o medicamento tem de 

passar, desde a sua produção até chegar ao utente.  

O aprovisionamento é fundamental para uma boa gestão da farmácia pois é 

necessário ter em conta as diferentes necessidades que uma farmácia tem em função 

dos utentes que recebe. 

A fase inicial do meu estágio focou-se essencialmente em atividades de back office: 

aqui contactei pela primeira vez com os medicamentos e restantes produtos de saúde 

disponíveis na farmácia, conheci a sua organização e distribuição, rececionei e 

armazenei encomendas, geri e regularizei devoluções, entre outros. Considero que todo 

este processo foi crucial para a minha aprendizagem refletindo-se posteriormente no 

atendimento. 

 

2.1. Gestão de stocks 

Uma boa gestão de stock revela um bom funcionamento de uma farmácia, pois a 

qualidade dos serviços, os resultados comerciais e financeiros dependem dessa gestão. 

Hoje em dia, para fidelizar os utentes é importante garantir um stock de medicamentos 

aceitável para que este possa levar tudo o que necessita sem ter de regressar à farmácia 
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para levantar os medicamentos em falta. Perante as situações que decorrem no dia-a-dia 

da farmácia, é necessário por um lado evitar ruturas de stock que possam levar a 

insatisfação e perda de utentes habituais e, por outro lado, manter um stock que satisfaça 

as necessidades dos utentes, sem que fiquem acumulados produtos dos quais 

dificilmente se consegue recuperar o respetivo investimento. 

Por si só, a gestão de stocks já é uma tarefa complicada. No entanto, existem 

medicamentos que necessitam de especial atenção devido à facilidade com que estes 

esgotam nos armazenistas, tais como Crestor® (AstraZeneca), Mysoline® (Azevedos), 

Spiriva® (Boheringer Ingelheim), entre outros. Estas situações obrigam a que as 

encomendas desses produtos sejam executadas via telefónica, ou então quando este 

método não funciona, recorre-se a encomendas diretas ao laboratório. Nestes casos é de 

extrema importância garantir que existe um stock suficiente para colmatar as falhas 

quando o medicamento esgota nos fornecedores.  

Muitas das vezes a falta destes produtos está relacionada com outro aspeto muito 

importante: a sazonalidade, como no caso dos medicamentos antigripais. A quantidade 

destes medicamentos em stock, deve ser muito superior na época de Inverno devido à 

afluência de utentes com gripes e constipações.  

Com a utilização do SI é possível visualizar o histórico de compra e venda de cada 

produto, estimando qual a quantidade mínima necessária para um mês, tendo sempre em 

atenção se esse produto apresenta ou não sazonalidade. Nesses casos é necessário 

recorrer a um período semelhante do ano anterior para obter uma estimativa melhor. 

 

2.1.1. Fornecedores 

A escolha dos fornecedores é considerado como um aspeto fundamental na 

estratégia de gestão de uma farmácia, sendo esta escolha baseada em critérios como: 

variedade de produtos, descontos comerciais e financeiros propostos, campanhas e 

bonificações, possibilidade de devoluções, qualidade no transporte, prazos de entrega, 

entre outros. A Farmácia Alves colabora com vários armazenistas do mercado e recebe 

encomendas diárias de distribuidoras como: OCP, Alliance Healthcare e Cooprofar. 

As ligações comerciais com mais do que um fornecedor podem ser vantajosas para 

a farmácia, pois assim evitam-se ruturas de stocks e permite-se também adquirir 

medicamentos que possam estar esgotados ou em falta num determinado armazenista. 

No entanto, trabalhar com vários armazenistas faz com que o montante de compras não 

seja tão elevado para cada armazenista em específico, o que pode reduzir a 

possibilidade do aparecimento de bonificações e descontos à farmácia. 

Todos os dias são realizadas grandes encomendas, autopropostas pelo SI, 

baseando-se nos designados stocks de segurança pré-definidos para cada produto. Ao 
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longo do horário de atendimento da farmácia, podem também ser efetuados pedidos aos 

armazenistas através de plataformas digitais ou, se necessário, efetuar a encomenda 

diretamente por telefone. Por vezes, as encomendas são realizadas diretamente a 

laboratórios farmacêuticos, uma vez que a aquisição de grandes quantidades de 

determinados produtos oferece melhores condições à farmácia e, tal como referi 

anteriormente, o mesmo sucede quando os armazenistas não têm o produto pretendido 

em stock. 

 

2.2. Receção e verificação de encomendas 

No primeiro momento da receção da encomenda, é importante verificar se o 

número de volumes descrito na guia corresponde ao mesmo número de volumes 

entregues na farmácia e se estes se fazem acompanhar da respetiva fatura.  

De um modo geral, na fatura deve constar: nome e código do produto, número de 

unidades enviadas, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) e descontos ou bonificações, se for o caso. 

De seguida, deve proceder-se à receção da encomenda no SI pelo que é 

necessário introduzir os produtos no stock informático através do leitor ótico ou através 

do Código Nacional de Produto (CNP). Nesta fase é essencial ter em conta o estado de 

conservação do produto, o prazo de validade, o Preço de Venda ao Público (PVP) e a 

margem dos MNSRM. No caso dos MSRM e dos MNSRM comparticipados é necessário 

verificar o PVP na embalagem e comparar com o PVP que apresenta o SI, pois este pode 

sofrer atualizações. Relativamente aos MNSRM não comparticipados, é importante 

conferir o respetivo PVP uma vez que este é calculado pela própria farmácia dependendo 

do seu PVF, do IVA e da margem de comercialização aplicada pela própria. 

Os produtos de frio (2 a 8ºC) devem ter prioridade na receção de encomendas, 

dado que o seu armazenamento no frigorífico deve ser imediato. Os medicamentos 

psicotrópicos ou estupefacientes, também de receção prioritária, possuem um controlo 

mais rigoroso devendo fazer-se acompanhar de uma requisição de estupefacientes e 

psicotrópicos em duplicado que posteriormente são assinadas pela DT e reenviadas para 

o fornecedor para confirmar a sua receção. 

Finalmente, quando o valor da fatura corresponde ao valor calculado pelo SI, dá-se 

como finalizada a receção da encomenda. Caso o valor obtido não se encontre em 

conformidade com a fatura, é necessário detetar a causa de erro.  

A receção de encomendas foi uma das tarefas que realizei diariamente, pelo que 

adquiri vastos conhecimentos nesta área. Com a prática fui adquirindo uma maior 

facilidade na resolução de problemas, uma vez que são várias as vezes que surgem 

erros na faturação dos produtos por parte do fornecedor tais como produtos faturados 



7 
 

que não são enviados juntamente com a restante encomenda, embalagens danificadas 

ou até mesmo produtos enviados sem terem sido encomendados. Por estas e outras 

razões, estabelecer contacto com o fornecedor é uma constante diária na Farmácia Alves 

com o intuito de solucionar inconvenientes como estes. 

 

2.3. Armazenamento 

 O armazenamento é a fase que se segue após a receção de encomendas. Esta 

foi uma das primeiras tarefas que comecei por realizar no estágio. Como fase inicial, 

ajudou a ambientar-me à Farmácia Alves e à organização no seu interior, assim como me 

permitiu consultar folhetos informativos ou o SI sempre que me surgisse alguma dúvida 

em relação aos medicamentos. 

A qualidade de armazenamento dos produtos da farmácia é de extrema importância 

pelo que deve ser feito tendo em conta as dimensões da embalagem, a forma 

farmacêutica, o tipo de medicamento e as condições especiais de armazenamento para 

cada produto, nomeadamente a temperatura, a humidade e a luminosidade. 

Relativamente à organização dos produtos, estes são armazenados sempre por 

ordem alfabética e segundo o método First Expire, First Out (FEFO), método pelo qual o 

medicamento com prazo de validade mais curto é arrumado de forma a ser o primeiro a 

ser vendido. Excecionalmente, os medicamentos de frio e os medicamentos psicotrópicos 

e estupefacientes são armazenados num local diferente da restante medicação, para que 

sejam garantidas, respetivamente, as suas condições de acondicionamento e a sua 

completa segurança. 

No que diz respeito aos produtos de dermofarmácia e cosmética e MNSRM, estes 

são posicionados de forma estratégica à vista dos utentes, sendo que, por vezes, alguns 

laboratórios fazem acordos com a farmácia para que os seus produtos sejam colocados 

numa boa localização da montra ou dos expositores, para que o impacto visual causado 

durante o atendimento ao público seja maior. 

 
2.4. Controlo dos prazos de validade e devolução de produtos 

A devolução de produtos na farmácia ocorre com grande frequência e está 

associada a inúmeros motivos, tais como: embalagens danificadas, produto enviado não 

correspondente ao produto pedido, PVP superior ao Preço Impresso na Cartonagem 

(PIC), prazo de validade perto de terminar, entre outros. 

De forma a evitar a existência de produtos com prazo de validade perto de terminar, 

a Farmácia Alves tem o cuidado de verificar mensalmente, produto a produto, todos 

aqueles cujo SI indique que o prazo de validade termina dentro de 180 dias. Assim, os 

produtos com prazo de validade a terminar num período de 60 dias são retirados. 
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Excecionalmente, os produtos do protocolo da Diabetes Mellitus são retirados quando o 

prazo de validade termina dentro de 180 dias. O controlo dos prazos de validade constitui 

uma medida fundamental na garantia de segurança, na eficácia e consequentemente, na 

qualidade dos produtos dispensados. 

Assim sendo, procede-se à devolução dos produtos no SI, criando uma “nota de 

devolução”, na qual consta a identificação da farmácia, o nome e a quantidade do 

produto a devolver, o PVF, o IVA correspondente e o motivo da devolução, pois nunca 

nenhum produto poderá ser devolvido sem uma justificação válida. Associado ao 

processo de devolução são emitidas sempre três notas de devolução, assinadas e 

carimbadas, sendo que uma cópia é arquivada na farmácia e as restantes são enviadas 

ao fornecedor de origem, juntamente com os produtos. Posteriormente, o fornecedor em 

questão aceita a devolução e emite uma nota de crédito ou troca o produto por um novo. 

Caso contrário, o produto retorna à farmácia e este será regularizado por quebra, tendo a 

farmácia o prejuízo. Durante o meu estágio tive a oportunidade de efetuar devoluções por 

vários motivos, no entanto a mais comum é por engano no pedido por não ser o produto 

que o utente deseja. A título de exemplo, a devolução de meias de descanso é uma das 

mais comuns porque muitas das vezes estas não correspondem ao tamanho correto e/ou 

não são do agrado do utente. 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Como fase principal do ato farmacêutico, a dispensa de medicamentos deve ser 

apoiada com uma boa comunicação e um correto aconselhamento, para que este ato não 

seja considerado como uma simples “venda de produtos”. É neste ponto que o 

farmacêutico, como profissional de saúde dotado de conhecimentos científicos relativos 

ao medicamento, deve intervir e fornecer aconselhamento aos utentes. Este 

aconselhamento pode ser tanto a nível farmacológico como não farmacológico, sendo 

que a promoção da saúde é um dos principais objetivos na comunicação do farmacêutico 

com o utente. 

 

3.1. Dispensa de MSRM 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de contactar com diferentes tipos de 

receituário e verificar que existem três modelos de receita - o modelo de receita médica 

pré-impressa, o modelo de receita médica materializada e o modelo de receita médica 

renovável materializada. Enquanto a receita médica normal apresenta uma validade de 

30 dias a partir da data de prescrição, a receita médica renovável possui uma validade de 

6 meses, apresentando 3 vias. A receita médica pré-impressa é preenchida manualmente 
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e exige que o médico especifique a exceção legal que o obrigou a utilizar este tipo de 

receita, podendo esta ser de quatro tipos: falência informática, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio ou um máximo de 40 receitas por mês [7]. A validade das receitas 

manuais limita-se a 30 dias, pelo que as receitas renováveis não podem ser emitidas por 

esta via. 

Segundo a legislação em vigor, a prescrição médica é obrigatoriamente efetuada 

por DCI da substância ativa e deve apresentar a forma farmacêutica, a dosagem e a 

posologia. Este tipo de prescrição facilita muito o ato de dispensa, uma vez que permite 

uma busca dos medicamentos por código nacional, através da leitura do código de 

barras, o que diminui a taxa de erro por dispensa de um produto errado.  

Apenas em determinados casos é possível a prescrição por nome comercial, isto é, 

quando não existam outros medicamentos comparticipados similares ao prescrito, ou se 

o médico incluir uma das seguintes justificações: a) medicamentos com margem ou 

índice terapêutico estreito; b) quando há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, 

de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa; c) 

quando o medicamento é destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias [8, 9]. Em cada receita podem ser prescritos até 

quatro medicamentos distintos, até ao total de quatro embalagens por receita. No 

máximo, podem ser prescritas duas embalagens por medicamento. No que toca aos 

medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, estes requerem uma receita especial 

(RE) e têm que estar prescritos isoladamente. 

 

3.1.1. Validação da prescrição médica 

A prescrição médica é um dos elementos chave no sistema de cuidados de saúde, 

estabelecendo a ligação entre o médico e o farmacêutico, no qual o doente é o centro 

comum de atenção. A receita médica promove a adesão à terapêutica e permite que um 

outro profissional de saúde, o farmacêutico, avalie se a prescrição é a mais indicada para 

o doente em questão. 

Cabe ao farmacêutico verificar os seguintes elementos: o número de receita e 

respetivo código de barras, o local de prescrição, a identificação do médico prescritor, o 

regime de comparticipação aplicável, a DCI do medicamento, a forma farmacêutica e a 

dosagem, a data da prescrição e respetivo prazo de validade da receita, o número de 

embalagens, a posologia e, por último, a assinatura do prescritor. Se a receita não 

cumprir todos os requisitos supracitados, a mesma não é válida e não será aceite pela 

entidade responsável. Esta é uma tarefa crucial para o bom funcionamento de uma 

farmácia, não só pelo risco de devoluções de receitas com erros como também pelo risco 

de erros durante a dispensa de medicamentos. Na Farmácia Alves, as situações mais 
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frequentes são a falta de assinatura do prescritor e receitas que não se encontram dentro 

do prazo de validade. 

 

3.1.2. Avaliação farmacêutica e informação ao utente 

Após a validação da prescrição médica referida acima, é necessário interpretar e 

analisar a receita ao nível do tratamento para que seja possível entender se os 

medicamentos prescritos são os mais indicados para o utente em questão, verificar a 

existência de interações medicamentosas relevantes, esclarecer o utente no que diz 

respeito a dúvidas acerca da medicação e, sempre que possível, avaliar a sua adesão à 

terapêutica. Ao longo do tempo fui desenvolvendo cada vez mais a capacidade de 

interpretar as receitas que me foram apresentadas pelo que tentei sempre ajudar os 

utentes a memorizar as indicações terapêuticas de cada medicamento, utilizando o 

método de escrever nas embalagens de forma a ajudar o doente a recordar para que 

serve o medicamento e em que altura do dia o deve tomar.  

Para além destas pequenas situações, no decorrer do meu estágio deparei-me com 

o caso de um utente que me apresentou uma receita contendo dois medicamentos 

antidepressivos (Anexo I), nomeadamente, maprotilina (antidepressivo tetracíclico que 

atua como inibidor no transporte de transmissores adrenérgicos) e escitalopram (que atua 

como inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS)) [10]. A toma destes dois 

medicamentos antidepressivos em simultâneo pode ter como consequência efeitos 

aditivos de prolongamento do intervalo QT, aumentando assim o risco de arritmias 

ventriculares (“torsade de pointes”). Este é um efeito adverso raro mas que pode ser fatal 

em indivíduos que manifestam problemas cardíacos [11]. 

Em situações como esta, a primeira ação enquanto farmacêutico é informar o 

médico prescritor da situação. Neste caso, o médico tinha conhecimento do possível 

efeito adverso e informou-nos de que o utente tem por hábito fazer esta medicação e até 

ao momento nunca se tinha verificado nenhum sinal de alerta. Perante a situação, 

prossegui o atendimento e alertei o doente em relação aos cuidados que este deve ter e 

caso sentisse alguma alteração no ritmo cardíaco, falta de ar, tonturas ou desmaios devia 

consultar de imediato o seu médico. 

 

3.1.3. Receita Eletrónica 

O principal objetivo da prescrição de medicamentos através de receita eletrónica é 

simplificar o acesso de medicamentos aos cidadãos portugueses, desmaterializando a 

receita médica. Futuramente, pretende-se que no cartão de cidadão fique armazenada 

toda a informação correspondente a uma receita. Desta forma as receitas em papel 
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seriam abolidas e o risco de erro ou confusão no momento da prescrição e da dispensa 

de medicamentos estaria significativamente diminuído. 

 No que diz respeito à farmácia comunitária, a receita eletrónica ainda se encontra 

numa fase muito primordial pois, para já, continua a ser necessário utilizar receitas em 

papel. Atualmente decorre a fase de transição em que o farmacêutico recorre aos 

códigos existentes na guia da receita médica para aceder diretamente ao conteúdo da 

receita. Com este sistema, tanto o sistema de comparticipação descrito na receita como a 

seleção das exceções são automaticamente selecionados. 

A meu ver, a introdução da receita eletrónica tem permitido reduzir o número de 

erros associados à dispensa de medicamentos, dado que o sistema obriga a que seja 

efetuada a verificação de todos os medicamentos que saem da farmácia. O grande 

objetivo final é que, num futuro próximo, seja possível aviar as receitas apenas com a 

utilização do cartão de cidadão. Com este processo facilitado, o farmacêutico dispõe de 

um maior período de tempo para dedicar ao utente e personalizar cada vez mais os seus 

atendimentos.  

 

3.1.4. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes está sujeita a uma 

legislação própria, devido ao risco de consumo abusivo e à margem de segurança 

estreita que estes apresentam. Estes medicamentos necessitam de registo de 

determinadas informações do médico prescritor, da identificação do utente e identificação 

do adquirente. Na Farmácia Alves, o SI existente reconhece imediatamente que se trata 

de um medicamento psicotrópico e exige o preenchimento dos campos anteriormente 

referidos. Posteriormente, são impressos documentos com esses mesmos dados e 

anexados junto das receitas e respetivas cópias.  

A farmácia tem até ao dia oito do mês seguinte para proceder ao envio da listagem 

de todas as receitas aviadas da qual constem os dados do adquirente, juntamente com 

as cópias das receitas [12]. 

 

3.1.5. Regimes de comparticipação 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) tem como princípio a universalidade do 

acesso à saúde e por isso criou um sistema de comparticipação nos encargos com 

medicamentos, com o objetivo de garantir o acesso de toda a comunidade aos mesmos. 

Contudo, e devido ao elevado valor económico-social que acarreta, é fundamental que o 

SNS, a entidade de comparticipação mais comum se encontre dividido em escalões para 

beneficiar as pessoas conforme as suas necessidades. Esta comparticipação está 

dividida em 4 escalões, em que o SNS comparticipa uma determinada percentagem do 
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PVP do medicamento: o escalão A que corresponde a 90%; o escalão B (69%); o escalão 

C (37%) e o escalão D (15%) [13]. Os beneficiários do regime especial são pensionistas, 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida 

em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em 

vigor, quando este ultrapassar aquele montante [14]. 

Relativamente aos regimes especiais de comparticipação, estes devem constar nas 

receitas médicas e comportam dois tipos de comparticipação: em função dos 

beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Quando se 

fala em comparticipação em função dos beneficiários, esta encontra-se diretamente 

relacionada com os respetivos rendimentos e necessita de ser comprovada. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de contactar com as mais diversas situações. Para 

além da comparticipação por parte do Estado, existem entidades que comparticipam em 

complementaridade com o SNS. As entidades mais frequentes são: o Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicatos dos Bancários (SAMS) do Norte e EDP SÃ 

VIDA. Nestes casos, é necessário enviar uma cópia da receita juntamente com uma 

cópia do cartão de beneficiário da entidade complementar.  

Existem ainda regimes especiais de comparticipação para determinadas doenças, 

nomeadamente a doença de Alzheimer, dor crónica, psoríase e lúpus eritematoso. 

Nestes casos, a prescrição médica tem obrigatoriamente que indicar o despacho 

correspondente e por vezes têm que ser prescritos por médicos especialistas [15]. 

É importante referir que durante a última década se passou a falar em Sistemas de 

Preços de Referência (SPR), o qual é aplicado em medicamentos comparticipados 

incluídos em grupos homogéneos (GH). Estes grupos são constituídos por um conjunto 

de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo 

menos um medicamento genérico existente no mercado. 

O SPR estabelece um valor máximo a ser comparticipado, correspondendo ao 

escalão ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o preço de referência, 

ou igual ao PVP conforme o que for inferior, para cada GH. O preço de referência 

corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos que integram cada 

GH [16]. 

Ao longo do meu estágio apercebi-me de um aspeto muito importante, pois 

verifiquei que muitos dos utentes da farmácia ainda sentem alguma dificuldade em 

compreender que podem optar por medicamentos genéricos e medicamentos ditos de 

“marca”. Posto isto, é importante que o farmacêutico seja capaz de perceber qual a 

preferência do utente e esclarecer as dúvidas relativamente a este direito de opção de 
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forma clara e compreensível, promovendo um aumento da informação dos utentes sobre 

os medicamentos que usam. 

 

3.2. Dispensa de MNSRM 

3.2.1. Aconselhamento farmacêutico 

A Farmácia Comunitária é, para muitos, o primeiro local a que os utentes recorrem 

quando têm problemas de saúde ligeiros. Nestas situações, o farmacêutico deve recolher 

todas as informações do utente que sejam relevantes e perceber quais as suas 

necessidades. Perante esta situação e após a recolha de toda a informação, o 

farmacêutico deve saber aconselhar o melhor MNSRM e/ou medidas não farmacológicas 

sempre com o cuidado de informar o utente sobre a posologia e efeitos adversos que 

possam estar associados. Esta é uma das medidas mais importantes durante a indicação 

farmacêutica de forma a evitar-se a utilização incorreta e irresponsável dos 

medicamentos. Este é o tipo de atendimentos onde se verifica uma maior importância do 

cross-selling e up-selling, permitindo que o utente adquira mais soluções para o 

tratamento e conforto do seu problema e, ao mesmo tempo, permite que a farmácia 

aumente o potencial de negócio.  

Foram inúmeras as situações em que os utentes pediram o meu aconselhamento 

enquanto farmacêutica e ao longo do estágio fui melhorando cada vez mais as minhas 

capacidades de falar com o utente numa linguagem correta e assertiva. Os casos de 

aconselhamento farmacêutico envolveram os mais diversos temas, tais como gripes e 

constipações, herpes labial, alívio de dores lombares, micoses, pernas cansadas e 

alergias sazonais. A título de exemplo, muitos utentes recorrem à farmácia quando 

surgem os primeiros sinais de herpes labial sem saberem do que se trata. Perante esta 

situação expliquei que existem várias formulações para um tratamento eficaz com 

substâncias ativas diferentes. Para além do tratamento, alertei-os também para o facto de 

a proteção labial ser essencial para prevenir o herpes, principalmente nos meses de 

verão em que a exposição solar é maior e elucidei-os sobre os cuidados que deverão ter, 

principalmente para evitar contágio a terceiros. 

Uma parte dos utentes que frequenta a Farmácia Alves tem uma certa dificuldade 

na deslocação até à mesma, pelo que é muito comum receber chamadas de pessoas que 

têm dúvidas sobre a patologia e/ou a medicação associada. Durante o meu estágio tive a 

oportunidade de atender algumas dessas chamadas e notei que uma das perguntas mais 

frequentes feitas pelos utentes envolve uma grande preocupação acerca das interações 

medicamentosas. Um dos casos mais interessantes que me sucedeu, tratava-se de um 

utente que pretendia tomar Voltaren® (Novartis) para alívio das dores nas costas. Uma 

vez que o utente sofria de várias patologias (Diabetes Mellitus, hipertensão, hiperplasia 
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benigna da próstata), estava preocupado com possíveis interações entre toda a sua 

medicação e o diclofenac sódico. Para acalmar o utente informei-o de que podia tomar o 

medicamento para as dores, alertando-o porém para ter cuidado com a sua utilização 

caso tivesse problemas de estômago e para não tomar o medicamento durante mais de 

cinco dias seguidos sem a supervisão de um profissional de saúde. 

 

3.3. Dispensa de outros produtos 

Na Farmácia Alves também são dispensados outros produtos que não se 

enquadram nos já mencionados, como o caso de: medicamentos homeopáticos; 

alimentos dietéticos destinados a fins específicos; géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial; medicamentos de uso veterinário, dispositivos médicos e artigos de 

cosmética e dermocosmética. 

Até mesmo nestes casos é necessário que o farmacêutico seja capaz de auxiliar o 

utente na escolha do melhor produto para o seu caso específico. Durante o estágio 

deparei-me com algumas dificuldades no que diz respeito à dispensa destes produtos 

uma vez que a sua abordagem foi escassa ao longo do meu percurso académico, pelo 

que o estudo sobre os produtos disponíveis foi crucial para saber aconselhar o utente. 

 

4. CONTABILIDADE NA FARMÁCIA 

4.1. Conferência e envio de receituário 

Na Farmácia Alves todas as receitas são verificadas diariamente, tanto na altura da 

dispensa como posteriormente. Quando é entregue uma receita, confirma-se a data de 

validade e a assinatura do médico prescritor e após o atendimento, estas são 

organizadas consoante o organismo de comparticipação a que pertencem. 

A conferência de receituário é feita o mais cedo possível para que os erros sejam 

detetados rapidamente, facilitando a resolução dos mesmos. Posto isto, todos os 

colaboradores da Farmácia Alves são responsáveis por comparar a prescrição médica 

com os dados impressos no verso da receita e verificar a conformidade entre todos eles, 

nomeadamente entre o código nacional do medicamento na receita e do medicamento 

dispensado, plano de comparticipação, número da receita, data de dispensa, assinatura 

do utente e carimbo da farmácia.  

Sempre que se deteta alguma inconformidade, o farmacêutico responsável deve 

solucionar o problema, justificando no verso da receita. Em determinados casos o utente 

tem de ser contactado o mais depressa possível, pois o erro pode estar associado a um 

medicamento que foi dado incorretamente. 
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Quando um lote de receitas está devidamente verificado, é impresso e carimbado o 

respetivo verbete de identificação de lote que apresenta a identificação da farmácia e do 

número de lote, o respetivo organismo de comparticipação, a quantidade de receitas, o 

valor total em PVP, o valor pago pelo utente e o valor comparticipado. 

Para finalizar, no último dia de cada mês é realizado o fecho dos lotes. Para isto, é 

impresso um documento que sintetiza a informação de todos os lotes de determinada 

entidade de comparticipação, apresentando as mesmas informações que o verbete de 

identificação de lote mas relativas ao conjunto de lotes do organismo em questão. O 

receituário referente ao SNS é remetido mensalmente à ANF e ao Centro de Conferência 

de Faturas (CCF) da Maia até ao dia 10 do mês seguinte. O receituário relativo às 

restantes entidades de comparticipação é enviado para a ANF que funciona como 

intermediário reenviando posteriormente o receituário para os respetivos organismos de 

comparticipação. São emitidas quatro cópias da relação resumo de lotes e quatro faturas, 

sendo três para a ANF e o quadruplicado é guardado na farmácia. O valor das 

comparticipações é devolvido à farmácia através da ANF. 

 

4.2. Devolução de receituário 

Quando são detetados erros nas receitas após o seu envio para a entidade 

responsável, estas são devolvidas à farmácia e o valor da comparticipação não é 

reembolsado. Na maioria dos casos, as receitas devolvidas conseguem ser corrigidas e 

são refaturadas e reenviadas juntamente com o receituário do mês seguinte. Quando o 

erro não pode ser solucionado, a farmácia assume o prejuízo e emite uma nota de crédito 

ao CCF [17]. Na verdade, desde que a receita eletrónica entrou em vigor na Farmácia 

Alves, o número de erros no receituário diminuiu significativamente, pelo que esta se 

mostrou uma mais-valia. 

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR AOS UTENTES 

Hoje em dia, o farmacêutico é um profissional de saúde com grandes capacidades 

para além da dispensa de medicamentos demonstrando capacidades na prestação de 

serviços chave como a administração de medicamentos injetáveis (incluindo 

administração de primeiros socorros, medicamentos e vacinas que não constam no 

Programa Nacional de Vacinação), a determinação de parâmetros físicos e bioquímicos, 

entre outros. 

Na Farmácia Alves, estão disponíveis os seguintes serviços: determinação do peso 

e altura, determinação da pressão arterial, determinação de glicémia capilar, 

determinação de colesterol total, determinação dos triglicerídeos, determinação do perfil 
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lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos), determinação de hemoglobina 

glicosilada, testes de gravidez e furos de orelhas. A administração de injetáveis é 

realizada sempre que esteja presente um farmacêutico devidamente qualificado para tal 

função.  

 

5.1. Determinação de peso e altura 

Tal como já referi, no interior da Farmácia Alves encontra-se disponível uma 

balança para utilização dos utentes, que fornece um registo da altura e do peso 

acompanhado do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), bem como dos respetivos 

valores ideais, sendo que surgiram alguns casos em que o utente pediu a minha ajuda 

para interpretar os resultados relativamente ao IMC. Quando os resultados demonstram 

excesso de peso, devemos aconselhar uma consulta de nutrição e aconselhar sempre 

uma boa alimentação e a prática de exercício físico adequado. 

 

5.2. Determinação da pressão arterial 

Como é de conhecimento geral, as doenças cardiovasculares são um problema que 

atinge uma grande percentagem da população portuguesa. Desta forma, é extremamente 

importante controlar a pressão arterial regularmente, tanto para os utentes que já se 

encontram medicados, como para aqueles que ainda não sofrem da doença como forma 

de prevenção. 

Antes de qualquer determinação da pressão arterial, devemos aconselhar o utente 

a descansar cerca de 5 minutos, principalmente se este apresentar sinais de cansaço. 

Posto isto, o utente tem à sua disposição dois métodos para a medição, manual ou 

automática. Na medição automática, o utente só necessita de se sentar, colocar o braço 

e esperar que a medição seja efetuada até ser impresso um registo com os valores da 

pressão sistólica, diastólica e o número de pulsações por minuto. Se o utente preferir 

medição manual, a mesma é feita utilizando um esfigmomanómetro. Seja qual for o 

método utilizado, o utente deve permanecer sentado, em silêncio e sem contrair a 

musculatura do braço. 

Enquanto profissional de saúde, o farmacêutico avalia os valores da pressão 

arterial obtida e, caso seja necessário, alerta o utente para os perigos associados à 

hipertensão.  

Uma vez que a maioria dos utentes que recorrem à farmácia para a medição da 

pressão arterial são pessoas habituais, estas trazem consigo um cartão de registo dos 

valores obtidos, pelo que nos permite ter um maior conhecimento da pressão arterial ao 

longo do tempo. Assim, durante o estágio, tive a oportunidade de seguir a evolução da 

doença de alguns utentes. Uma das situações que mais me motivou enquanto 
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farmacêutica foi um caso de uma senhora que ultimamente afirmava sentir-se mais 

nervosa e ao medir-lhe a tensão arterial verifiquei que estava mais elevada que o normal. 

Tendo-a informado que devia ter mais cuidado com a alimentação, diminuindo a 

quantidade de sal e café ingerida e que a prática de exercício físico é essencial. Passado 

algum tempo percebi que a senhora teve em conta os meus conselhos e começou a 

preocupar-se mais com a sua saúde pelo que agora a sua tensão arterial estava 

novamente controlada. 

 

5.3. Determinação da glicémia capilar 

Atualmente, a Diabetes Mellitus é uma doença que afeta cada vez mais pessoas 

em Portugal e no mundo inteiro. Isto faz com que um maior número de utentes recorra à 

farmácia frequentemente para efetuar um controlo metabólico adequado. 

Para a determinação deste parâmetro bioquímico, utiliza-se o método de punção 

capilar, em que o utente deve apresentar um jejum de, pelo menos, 8 horas. Segundo a 

OMS, o valor de referência atual, para um diagnóstico de Diabetes Mellitus, é 126 mg/dL 

para glicémia em jejum. Para além da determinação da glicemia, é possível determinar a 

hemoglobina glicosilada como medida de controlo a longo prazo, uma vez que esta 

fornece uma estimativa do valor de glicemia nos últimos 3 meses. 

Enquanto farmacêutica, ao longo do meu estágio desenvolvi muito a capacidade de 

captar a atenção dos utentes que frequentam a farmácia para que estes sigam um estilo 

de vida saudável, praticando exercício físico e uma alimentação saudável. Para aqueles 

já diagnosticados, nunca é demais relembrar que devem continuar a controlar os valores 

diários de glicémia e também alertá-los para o perigo e complicações que a doença pode 

trazer.  

Um dos casos que surgiu durante o meu estágio envolveu um utente que não 

estava diagnosticado com Diabetes Mellitus, mas que estava a ficar preocupado pois os 

seus valores de glicémia em jejum apresentavam-se mais elevados que o habitual, no 

entanto ainda não eram suficientemente altos para ser diagnosticada a doença. De facto 

este poderia ser considerado um caso de Anomalia da Glicemia em Jejum. Enquanto 

farmacêutica sugeri algumas medidas não farmacológicas, tais como adquirir um estilo de 

vida saudável, caminhar pelo menos 30 minutos após as refeições principais, efetuar 

várias refeições por dia, reduzir a ingestão de hidratos de carbono e aumentar o consumo 

de frutas e legumes e uma consulta com o seu médico de família. 
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5.4. Determinação do perfil lipídico 

As dislipidemias são outra doença que continua a afetar grande parte da população 

portuguesa, pelo que a determinação de parâmetros lipídicos é de extrema importância 

na prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares. 

Atualmente, na Farmácia Alves utiliza-se o aparelho Very-Q multi, que permite 

medir o perfil lipídico completo do utente, através de uma única punção capilar (necessita 

de 45µl de sangue). A medição do perfil lipídico inclui os seguintes parâmetros: o 

colesterol total, o HDL, LDL e os triglicerídeos. Por outro lado, o mesmo aparelho permite 

medir isoladamente o colesterol total e os triglicerídeos, utilizando um chip de código 

diferente e requere apenas 15µl de sangue.  

É necessário ter em consideração que para a medição dos triglicerídeos é 

importante que o utente esteja em jejum há pelo menos 12 horas. A punção deve ser 

efetuada após a limpeza do dedo, pois a gordura existente pode interferir no teste.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar inúmeras medições de 

colesterol e algumas de triglicerídeos e de perfil lipídico. 

No caso do valor da determinação ser superior ao considerado normal, e se nos 

registos for possível verificar que nas determinações anteriores a mesma situação 

ocorreu, o utente deve ser encaminhado para o médico. Como complemento, também 

aconselhei alguns utentes a praticar exercício e a diminuir o consumo de alimentos ricos 

em gorduras insaturadas. 

 

5.5. Determinação do Antigénio Prostático Específico 

A determinação do antigénio prostático específico (PSA) é também um dos serviços 

que se encontra disponível na Farmácia Alves. Este antigénio aparece na próstata, em 

casos de hiperplasia benigna prostática e cancro da próstata e também em situações 

normais, pelo que níveis elevados deste antigénio não significam obrigatoriamente cancro 

da próstata, não sendo um marcador específico. Esta determinação é maioritariamente 

indicada para monitorizar os valores de PSA em indivíduos que já foram submetidos ao 

tratamento para o cancro da próstata.  

Para homens com idade superior a 40 anos, considera-se um valor normal entre os 

0 e 4 ng/ml. Utentes com valores superiores devem ser encaminhados para o médico 

para efetuarem exames mais específicos. 

 

6. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Um medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico 

[18]. Comparando com anos anteriores, o número de medicamentos manipulados 
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solicitados à farmácia é menor, pois a indústria farmacêutica revelou um grande 

desenvolvimento e começou a fabricar produtos que outrora só se encontravam 

disponíveis por manipulação. 

Hoje em dia, a preparação de medicamentos manipulados limita-se a situações em 

que não existe um medicamento que cumpra os requisitos específicos desejados para o 

tratamento. As principais áreas de produção de manipulados são a pediatria, geriatria, 

veterinária e dermatologia. 

Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados pelo SNS, caso não 

exista no mercado uma especialidade farmacêutica com igual SA na FF pretendida, caso 

exista necessidade de adaptações de dosagens ou caso exista uma lacuna terapêutica a 

nível dos medicamentos preparados industrialmente [19]. 

Durante o meu estágio na Farmácia Alves surgiu a oportunidade de preparar um 

medicamento manipulado na área de dermatologia, que correspondia a uma pomada 

constituída por ácido salicílico, Emovate® (GlaxoSmithKline) e vaselina filante (Anexo II). 

Este manipulado foi receitado por um médico dermatologista especialmente para um 

utente que apresentava uma pele muito seca e em descamação sem motivo aparente. 

Para além disso também preparei uma solução de minoxidil a 5% indicada para o 

tratamento da alopecia androgénica. 

 

6.1. Equipamento e Matérias-primas 

Para começar, é necessário verificar se a farmácia tem em stock as matérias-

primas necessárias para a preparação do manipulado. Todas as matérias-primas e 

materiais de embalagem utilizadas devem estar inscritas na Farmacopeia Portuguesa ou 

nas Farmacopeias de outros Estados-Membros da União Europeia [20]. 

No momento em que a farmácia recebe uma matéria-prima, é necessário conferir a 

integridade da embalagem e o boletim de análise apresentado. Uma das funções que 

exerci durante o meu estágio foi a organização da capa onde são arquivados todos os 

boletins de análise correspondentes às matérias-primas que existem na farmácia. Para 

além dos boletins de análise, também elaborei a ficha de registo de movimentos de 

matérias-primas que ingressaram na farmácia pela primeira vez. Esta ficha permite um 

controlo do gasto das matérias-primas e permite estimar a quantidade que ainda se 

encontra na embalagem. 

 

6.2. Preparação de medicamentos manipulados 

A prescrição médica de um manipulado pode apresentar-se como um modelo de 

receita normal, onde deve constar a fórmula requerida, acompanhada da indicação 

“f.s.a.” (faça segundo a arte). Este é um aspeto importante que deve ser tido em conta no 
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momento do atendimento uma vez que sem a indicação “f.s.a.” não pode ser efetuada a 

respetiva comparticipação. A título de exemplo, esta situação decorreu durante o meu 

estágio com a solução de minoxidil a 5% (Anexo III) pelo que o utente teve que regressar 

ao consultório médico requisitar uma nova receita médica devidamente preenchida para 

esta ser passível de comparticipação. 

Antes de iniciar a preparação propriamente dita, preenche-se a ficha de 

preparação, onde consta: a identificação das matérias-primas e as respetivas 

quantidades utilizadas, o método de preparação, o material utilizado, o controlo de 

qualidade do produto final e o cálculo do preço do medicamento. Esta ficha de 

preparação deve ser arquivada na farmácia juntamente com a fotocópia da receita 

durante um período mínimo de 3 anos. 

Após a preparação do manipulado, deve ser colado o rótulo da Farmácia Alves, 

onde se apresenta a fórmula quantitativa do medicamento, o prazo de validade, as 

condições de conservação, o PVP e a identificação da farmácia e da DT. Por último, o 

manipulado deve ser registado num livro que existe na Farmácia Alves, que tem como 

objetivo o controlo dos manipulados ali preparados. Na imagem 1 estão representados 

os dois medicamentos manipulados que eu preparei no decorrer do meu estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Manipulados que preparei durante o meu estágio na Farmácia Alves. 

 

6.3. Cálculo do preço dos medicamentos manipulados 

O preço dos medicamentos manipulados tem por base: o valor das matérias-

primas, o valor dos honorários e o valor do material de embalagem. Sendo assim, o PVP 

é calculado da seguinte forma: 

PVP = (valor das matérias-primas + valor dos honorários + valor do material de 

embalagem) X 1,3 + IVA. 

O valor dos honorários é calculado através da multiplicação do Fator F (valor fixo 

que é atualizado anualmente) por outro fator (valor variável que depende das 

quantidades preparadas e da forma farmacêutica em questão). 
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 O valor das matérias-primas é calculado através da multiplicação do seu valor de 

aquisição por um fator variável que depende das unidades em que as matérias-primas 

forem utilizadas. Relativamente ao custo do material de embalagem, sem IVA, é 

multiplicado por um fator de 1,2. Por último, o PVP é multiplicado por um fator de 1,3 ao 

qual acresce o IVA em vigor. Relativamente ao manipulado referido acima, tanto o 

preenchimento da ficha de preparação como o cálculo do preço, ficaram ao meu cuidado. 

 

7. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de presenciar inúmeras formações, 

de forma a aumentar o meu conhecimento e formação profissional, contribuindo para 

uma maior valorização do meu estágio. 

A maioria das formações que frequentei foram organizadas pela Escola de Pós-

graduação em Saúde e Gestão na Sede da ANF no Porto. O primeiro conjunto de 

formações nesse mesmo local, designado por “Academia da Pele”, envolveu três sessões 

diferentes, onde foram abordados diferentes subtemas em cada uma, nomeadamente, 

“Envelhecimento cutâneo: Prevenção e Tratamento”, “Cross e up selling em 

Dermocosmética” e por fim “Merchandising e Dinamização do ponto de venda em 

produtos de Dermocosmética”. Posteriormente, assisti a outras formações organizadas 

em parceria com a GlaxoSmithKline abordando o tema: “A Dor Muscular e a dor 

Osteoarticular: avaliação e aconselhamento farmacêutico”. 

Adicionalmente também assisti a outras ações de formação, tais como: o workshop 

organizada pelo laboratório Krka com o título: “Gestão no atendimento ao cliente” onde 

desenvolvi uma maior capacidade para enfrentar os diferentes tipos de públicos que 

surgem na farmácia. 

A Farmácia Alves foi também um local para enriquecer o meu conhecimento sobre 

alguns dos produtos disponíveis uma vez que são realizadas pequenas formações pelo 

delegado médico de um determinado laboratório que se desloca até à farmácia com o 

intuito de apresentar os seus produtos elucidando os farmacêuticos sobre alguns aspetos 

da sua utilização e claro, esclarecimento de dúvidas que possam surgir. Durante o meu 

estágio também aprendi a utilizar o sistema informático que controla a cruz verde da 

farmácia e tive uma formação acerca da receita eletrónica na qual pude esclarecer todas 

as dúvidas relativas ao seu funcionamento.  

Por último, foi-me dada a possibilidade de realizar o curso de administração de 

injetáveis, organizado pela GesQaf e que teve lugar na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. 
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PARTE 2 – TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE FARMACÊUTICA 

1. DOENÇA VENOSA CRÓNICA 

1.1. Enquadramento/Objetivo 

Do ponto de vista epidemiológico, a doença venosa crónica (DVC) é uma patologia 

evolutiva que afeta grande parte da população, causando grande impacto na qualidade 

de vida dos doentes. A princípio pode parecer uma doença inofensiva que apenas causa 

uma sensação de pernas cansadas e pesadas ao final do dia, dor essa que na manhã 

seguinte desaparece. Na realidade, é necessário desmistificar esta ideia, para que a 

população compreenda a importância da DVC nos dias que correm. 

Ao longo do meu estágio na Farmácia Alves, verifiquei que um vasto número de 

utentes sofre de insuficiência venosa nos membros inferiores e que muitos deles 

recorrem à farmácia no sentido de prevenir e tratar complicações mais graves da doença.  

Posto isto, considerei que este seria um tema interessante para abordar na 

farmácia, uma vez que não é dada a devida importância à doença. Assim, como forma de 

divulgação da informação realizei um panfleto (Anexo IV) sobre a doença, no sentido de 

alertar as pessoas para os potenciais perigos da DVC e aconselhar algumas medidas 

não farmacológicas que podem auxiliar no alívio dos sintomas e evitar a progressão da 

doença. 

Por outro lado decidi efetuar um pequeno inquérito aos utentes que recorressem à 

Farmácia Alves em busca de uma solução para o problema e assim averiguar qual o 

impacto do mesmo na população. 

 

1.2. Definição e conceitos gerais 

A DVC caracteriza-se como um problema vascular crónico que envolve alterações 

estruturais e funcionais nas veias e nas respetivas válvulas, modificando o normal 

funcionamento da circulação venosa nos membros inferiores [21].  

Devido à localização geográfica e ao clima que lhe é inerente, estima-se que em 

Portugal, um terço da população sofra de alterações da macro e microcirculação dos 

membros inferiores. Segundo dados epidemiológicos da Sociedade Portuguesa de 

Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV), mais de 2 milhões de mulheres com mais de 30 

anos sofrem de doença venosa crónica e 7 em cada 10 mulheres com mais de 30 anos 

têm problemas de circulação venosa, das quais metade ainda não está a ser tratada [22]. 

De um modo geral, a DVC revela ter um grande impacto a nível socioeconómico 

devido à sua elevada prevalência, aos custos de tratamento associados e à perda de dias 

de trabalho devido à diminuição da qualidade de vida dos doentes à medida que a 

doença progride. 
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No que diz respeito à etiologia da DVC esta ainda permanece incerta, no entanto 

aparenta ser multifatorial com uma forte componente genética associada [23]. Atualmente 

pensa-se que a doença está relacionada com alterações das propriedades elásticas das 

válvulas e aos danos que nelas ocorrem, provocando um aumento da pressão venosa e 

consequentemente a distensão da parede da veia. Assim sendo, a doença surge como 

consequência de uma hipertensão venosa nos membros inferiores [24]. 

Existem inúmeros fatores de risco que podem despoletar a doença ou causar o 

agravamento dos sintomas já existentes. A adoção de uma vida sedentária, a gravidez, a 

idade, a história familiar e a posição ortostática prolongada (longos períodos de tempo 

em pé ou sentado) podem estar associados a uma maior predisposição para desenvolver 

a patologia [25]. 

Até ao momento, a obesidade não é considerada como fator de risco, no entanto 

estudos demonstram que pacientes com excesso de peso (IMC>30) e com veias 

varicosas têm mais sintomas e um maior risco de complicações do que pacientes com 

peso considerado normal [26]. Relativamente ao género, a incidência de veias varicosas 

no sexo feminino é maior comparativamente ao sexo masculino nas camadas mais 

jovens, no entanto esta relação diminui com o aumento da idade [27].  

 

1.3. Anatomia e Fisiopatologia 

Para se abordar este problema, é essencial uma noção primária sobre a anatomia e 

mecanismos desta doença, o que tornará mais fácil descobrir estratégias de 

aconselhamento e gestão de cuidados da doença venosa.  

Nos membros inferiores existem diferentes tipos de veias: as superficiais (veias 

visíveis), localizadas na camada subcutânea; as profundas que se localizam na 

musculatura da perna (veias não visíveis) e as veias comunicantes que fazem a ligação 

entre veias superficiais e veias profundas [28]. 

As válvulas são as estruturas que orientam o sentido em que o sangue circula nas 

veias. Quando a circulação funciona normalmente, o sangue flui desde as veias 

superficiais até às veias profundas para depois prosseguir até ao coração de forma a ser 

novamente reoxigenado. 

O processo normal só ocorre caso se crie um gradiente de pressão que permita o 

percurso normal do sangue ao coração, contrariando a força da gravidade. Desta forma, 

o organismo necessita do bom funcionamento de algumas estruturas, das quais se 

destacam o coração, a bomba venosa periférica (músculos da região gemelar), plexo 

venoso plantar e válvulas venosas [29]. O refluxo venoso observa-se quando o sangue 

percorre em sentido contrário resultante do mau funcionamento das válvulas venosas 

[28]. 
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A DVC, considerada hoje em dia uma patologia crónica que possui um processo 

fisiopatológico muito complexo, está associada a um ciclo vicioso entre hipertensão 

venosa e inúmeras reações inflamatórias capazes de provocar a degradação das 

paredes e válvulas venosas [30]. 

De um modo geral, a DVC surge em consequência de uma incompetência valvular 

associada à hipertensão venosa que origina danos a nível da parede e da válvula venosa 

e, consequentemente ocorre libertação de mediadores inflamatórios a nível das células 

endoteliais. A cascata inflamatória inicia-se com a ativação dos leucócitos que interagem 

com o endotélio da parede venosa. Posteriormente há produção de citoquinas e de 

fatores de crescimento que induzem a alteração da veia, provocando refluxo sanguíneo 

[30,31]. 

Resultantes da interação leucócito-endotélio, os processos inflamatórios 

desencadeados desempenham um papel importante no que diz respeito à incompetência 

venosa, uma vez que a lesão contínua das válvulas causa um constante refluxo venoso 

que, por sua vez, leva ao aumento da pressão venosa, completando assim, o ciclo 

vicioso da DVC [32]. 

 

1.4. Diagnóstico 

Numa primeira análise, o mais importante é conversar com o doente para 

compreender melhor em que fase da doença se encontra. Nesta etapa é crucial a ação 

enquanto farmacêuticos, uma vez que a farmácia é a primeira unidade de saúde à qual 

os utentes recorrem quando começam a surgir sintomas de doença. Desta forma, 

devemos saber identificar os sintomas mais comuns da DVC, tais como a sensação de 

pernas pesadas, edema, dor, varizes, etc. Se estes sintomas forem agravados com o 

calor e ao longo do dia ou se forem aliviados com a elevação e/ou descanso das pernas 

certamente que o paciente sofre de DVC. Para além dos sintomas, é também importante 

verificar a existência de sinais visíveis nos membros inferiores, tais como as 

telangiectasias, varizes, edema, etc [24].  

Um outro parâmetro que deve ser avaliado é o historial clínico do utente, ou seja, 

identificar possíveis fatores de risco, modificáveis ou não, que possam estar associados 

ao aparecimento da doença. Para uma avaliação mais específica é efetuado um exame 

físico utilizando um Doppler portátil ou Eco-Doppler colorido que permite identificar a 

presença e os locais de refluxo e de possível oclusão das veias proximais [30]. 

O Eco-Doppler colorido permite distinguir o fluxo sanguíneo através da utilização de 

diferentes cores, com recurso a sondas de alta frequência para as veias superficiais e 

sondas de baixa frequência para as veias profundas. A especificidade deste exame 

permite avaliar o sistema venoso na sua totalidade, uma vez que consegue avaliar a 
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duração do refluxo e o tamanho das veias tanto em posição ortostática como em posição 

sentada [24]. 

 

1.5. Classificação 

Atualmente, sob uma perspetiva médica, a classificação CEAP (“C” – Clínica; “E” – 

Etiológica; “A” – Anatómica; “P” – Fisiopatológica) é reconhecida mundialmente, pois 

permite-nos diferenciar os diversos estadios da doença dependendo do parâmetro 

avaliado. Este tipo de classificação é crucial para efetuar um bom diagnóstico clínico de 

forma a atribuir o tratamento mais adequado a cada paciente [24,33]. 

Apesar de a classificação CEAP envolver várias formas de identificação do estadio 

da doença, a classificação clínica (tabela 1) é a mais importante para uma avaliação 

inicial do doente com DVC, uma vez que pode ser efetuada através de uma observação 

cuidada, sem recurso a qualquer teste mais específico. 

 

Tabela 1 – Classificação Clínica da DVC (Adaptado de Eklof B et al., 2004 [33]) 

A Assintomático 

S Sintomático, incluindo dor e sensação de peso nas pernas sem sinais visíveis 

C0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de DVC 

C1 Telangiectasias ou varizes reticulares 

C2 Varizes tronculares 

C3 Edema 

C4 Alterações tróficas 

C5 Úlcera venosa cicatrizada 

C6 Úlcera venosa ativa 

 

1.6. Tratamento 

A DVC, tal como o seu nome indica, é uma doença que não tem cura e, como tal, o 

designado tratamento reflete-se apenas no alívio sintomático e na prevenção de 

complicações, sempre associado a medidas não farmacológicas. Infelizmente, uma vez 

que as válvulas venosas se apresentam irreversivelmente danificadas, não há forma de 

reverter a situação.  

O tratamento a utilizar depende do estadio em que se encontra a doença, e o 

doente tem a possibilidade de recorrer, em função das especificidades do seu problema, 

a fármacos venoativos ou meias de compressão (a designada “teoria conservadora”) ou 

recorrer a métodos invasivos onde as veias danificadas são esclerosadas ou até mesmo 
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removidas. O objetivo em ambos os casos continua a ser a melhoria da qualidade de vida 

através da redução dos sintomas e da dor que, infelizmente, é apenas temporário. 

 

1.7. Medidas Higiene-dietéticas 

No que diz respeito à DVC, as medidas preventivas são o melhor método para 

evitar a doença e, por isso, é neste âmbito que o aconselhamento farmacêutico se torna 

fulcral. Uma vez que o utente deposita grande confiança no seu farmacêutico, é essencial 

transmitir-lhes que a prática destas medidas pode ser a chave para o alívio dos seus 

sintomas. Como tal, decidi despertar a atenção dos utentes em relação a variadas 

medidas não farmacológicas, seguidamente apresentadas. 

1.7.1. Evitar a posição ortostática por longos períodos de tempo 

Em primeiro lugar, o doente deve saber que as posições prolongadas de pé e 

sentada (particularmente de pernas cruzadas) devem ser o primeiro ato a evitar. De um 

modo geral, a causa da doença nestes casos está associada à estagnação do sangue 

nas veias, uma vez que este não consegue circular eficazmente devido à falta de 

exercício por parte dos membros inferiores. Caso a atividade profissional obrigue o 

doente a permanecer nesta posição por longos períodos de tempo, devemos aconselhar 

a fazer pequenos passeios e a executar determinados movimentos circulares com os pés 

que ajudem a normal circulação do sangue nas veias. 

1.7.2. Praticar um desporto adequado 

Para além de praticar desporto, o mais importante é escolher o desporto mais 

apropriado. Desta forma, desportos como a caminhada, a natação e o ciclismo facilitam a 

circulação do sangue, pois a cada movimento que é feito, verifica-se uma compressão 

das veias dos pés que impulsionam o sangue até às pernas e em conjunto com a 

contração dos músculos das pernas é favorecido o fluxo do sangue até ao coração. Por 

outro lado, é desaconselhada a prática de exercícios físicos que obriguem a movimentos 

bruscos, tais como o ténis e o basquetebol. Este género de desportos causam maior 

pressão nas veias levando à dilatação dos vasos sanguíneos e consequentemente, à 

menor circulação sanguínea. 

1.7.3. Evitar ambientes quentes 

Qualquer variação de temperatura altera o comportamento das veias. Os ambientes 

quentes devem ser evitados, dado que o aumento da temperatura nas pernas estimula a 

dilatação das veias que, como já foi referido, diminui a circulação venosa. É por esta 

razão que durante o Verão os sintomas e os sinais da DVC se agravam. Para ultrapassar 

o problema durante o tempo quente, devemos aconselhar os duches de água fria nas 

pernas, seguindo-se de pequenas massagens de baixo para cima, facilitando assim a 

circulação do sangue, o que alivia a sensação de dor e pernas pesadas. 
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1.7.4. Prevenir a obstipação e o excesso de peso 

Tanto a prisão de ventre como o excesso de peso são duas condicionantes 

responsáveis pelo aumento da pressão sanguínea nas veias. Desta forma, o 

farmacêutico deve aconselhar o doente a fazer uma boa hidratação e uma alimentação 

rica em fibras e pobre em gorduras saturadas. Adicionalmente, a caminhada também 

melhora a motilidade intestinal, o que contribui para evitar a progressão da DVC. 

1.7.5. Evitar roupas muito apertadas 

A roupa apertada pode causar a interrupção da circulação venosa e causar estase 

sanguínea. Desta forma, é aconselhável a utilização de vestuário largo e confortável.  

1.7.6. Facilitar a circulação sanguínea durante a noite 

Devemos aconselhar o utente a fazer alguns exercícios com as pernas antes de 

dormir e garantir que os pés ficam aproximadamente 10 a 15 centímetros acima da cama, 

promovendo a circulação venosa no sentido correto. 

 

1.8. Compressão 

A terapia de compressão é considerada o pilar no tratamento da hipertensão 

venosa, que ajuda no atraso do desenvolvimento da doença e do aparecimento de 

úlceras na perna [34]. A compressão reduz a dilatação das veias superficiais e auxilia a 

bomba venosa periférica presente nos músculos dos membros inferiores, que evita 

alterações na circulação venosa. Assim, com a diminuição do diâmetro da veia, o sangue 

volta a fluir mais rapidamente, impedindo a formação de coágulos ou trombose, uma vez 

que o sangue não fica estagnado, não há desenvolvimento de edema [35]. Normalmente, 

a pressão do sangue venoso é aproximadamente 10mmHg na posição ortostática.  

A utilização desta terapia não é totalmente aceite entre a comunidade científica, 

dado ainda não existir evidência que comprove a sua eficácia. Todavia a compressão 

continua a ser considerada uma terapia pois ajuda no alívio dos sintomas, melhorando 

significativamente a qualidade de vida dos doentes sem causar efeitos adversos [36]. 

Atualmente existem dois tipos de compressão: estática e dinâmica. As meias de 

compressão são um exemplo de compressão estática que se caracteriza por uma 

pressão constante nas extremidades inferiores dos membros. A compressão dinâmica 

tem como base a utilização de um dispositivo que promove uma compressão intermitente 

de diferentes intensidades. Este tipo de compressão é normalmente mais aconselhado 

para pacientes imóveis ou para aqueles em que a compressão estática não é suficiente 

[37]. 

As meias elásticas devem ser adequadas a cada paciente dependendo da 

gravidade da doença e habitualmente são feitas à medida. Assim, existem 3 graus de 

compressão diferentes [38]. 
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 Grau 1 (compressão ligeira) – 14-17 mmHg; 

 Grau 2 (compressão média) – 18-24 mmHg; 

 Grau 3 (compressão forte) – 25-35 mmHg; 

Deve salientar-se que a força de compressão deve variar consoante o local da 

perna em questão e que a pressão exercida pelas meias não deve ser igual em toda a 

perna, caso contrário pode provocar efeitos adversos graves, tal como a estase 

sanguínea. Uma vez que a bomba venosa periférica se localiza entre os gémeos, a 

compressão exercida pela meia deve ser maior nesta zona para que o sangue seja 

facilmente impulsionado em direção ao coração [39]. 

 

1.9. Fármacos venoativos 

A eficácia dos fármacos venoativos ainda não foi totalmente esclarecida, no entanto 

estes continuam a ser prescritos e são considerados como terapêutica complementar à 

cirurgia e à compressão em muitos países europeus [40],estando indicados no alívio dos 

sintomas e demonstrando eficácia na diminuição do edema [41]. 

No seu conjunto existem dois grupos de medicamentos diferentes: os naturais e os 

sintéticos. Os principais mecanismos de ação destes fármacos envolvem a diminuição da 

libertação de mediadores inflamatórios, a diminuição da permeabilidade capilar, o 

restabelecimento do tónus venoso, a proteção das células endoteliais da hipoxia e a 

redução do retorno venoso. Para além disso, o efeito anti-inflamatório de alguns destes 

venotrópicos revela também grande importância na inibição da interação leucócito-

endotélio para alívio dos sintomas [42]. Na tabela 2 resumem-se todas as substâncias 

venoativas passíveis de ser utilizadas no tratamento da DVC em Portugal. 

 

Tabela 2 – Exemplos de substâncias venoativas e respetivas marcas comerciais 

utilizadas no tratamento da DVC em Portugal [43]. 

Grupo Substância Origem Nomes Comerciais 

Gama-
benzopironas 
(Flavonóides) 

Hesperidina + 
Diosmina 

Rutaceae aurantiae 
Citrus spp. 

Daflon® (Servier) 

Diosmina Citrus spp. Venex Forte® (Decomed) 

Hidrosmina Derivado da diosmina 
Venosmil® (Laboratórios Vitória) 

Veroven® (Angelini) 

Alfa-benzopironas Cumarina Melilot (Melilotus officinalis) Rimanal Gel® 

Saponinas Escina Aesculus hippocastanum L. Venotop® (Tecnimed) 

Outros extratos 
de plantas 

Antocianósidos Vaccinium myrtillus Difrarel® (Tecnifar) 

Produtos 
sintéticos 

Dobesilato de 
cálcio 

Sintético Doxi-OM® (OM Pharma) 
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A maioria dos doentes só recorrem à farmácia para adquirirem medicamentos para 

este problema quando sentem o agravamento dos sintomas, principalmente quando há 

um aumento da temperatura climática. Um dos motivos para este fenómeno é o facto de, 

em 2006, fruto de uma reavaliação do plano de comparticipação dos fármacos 

venotrópicos, os mesmos terem vindo a sofrer cortes na comparticipação, aumentando 

assim o encargo para o doente. Assim, o preço destes medicamentos foi aumentando ao 

longo dos anos, fazendo com que uma parte significativa dos utentes que sofrem de DVC 

optem por não comprar os medicamentos venotrópicos, como o Daflon ® (Servier) e 

Venex Forte® (Decomed) para a prevenção da doença, devido ao seu elevado custo [45]. 

 

1.10. Questionários 

Para além da perspetiva médica, neste tipo de doenças também deve ser 

valorizada a perspetiva do doente e, para isso, nada melhor do que conversar com ele 

para saber o que este sente. Nesse sentido, têm sido desenvolvidas novas formas de 

avaliar a gravidade da doença, tendo como base a perceção da dor e dos sintomas que o 

próprio doente refere. 

Atualmente existem alguns tipos de questionários que se utilizam com o intuito de 

avaliar a qualidade de vida do doente e que recolhem informação sobre o impacto que a 

doença tem no seu dia-a-dia. Existem também outros que analisam os fatores de risco 

referidos pela população que demonstram estar associados e avaliam o risco de 

desenvolver a doença em: baixo, considerável ou elevado. Estes questionários têm por 

base 11 perguntas, cotadas de 0 – 3 pontos e a pontuação final dos mesmos permitirá 

classificar o doente quanto o seu risco em: ≤ 11 pontos – Risco baixo; 12-22 pontos – 

Risco considerável; ≥ 23 pontos – Risco elevado. 

Assim sendo, para complementar a minha formação nesta área e tentar 

compreender um pouco melhor a doença venosa crónica, decidi avaliar a relação entre 

os fatores de risco e os sinais/sintomas revelados através do questionário em anexo 

(Anexo V), que realizei ao longo de todo o meu estágio. 

 

1.10.1. Metodologia 

O questionário realizado teve como objetivo averiguar qual o risco de desenvolver 

DVC, classificando-o em baixo, considerável ou elevado, tal como referi acima, de acordo 

com os seguintes fatores de risco: sexo, idade, estilo de vida, excesso de peso, gravidez, 

hereditariedade, prática de exercício físico e posição ortostática prolongada. Para além 

destes fatores, os utentes eram também questionados acerca da sensação de pernas 

pesadas e da presença sinais indicadores de insuficiência venosa (telangiectasias, veias 

varicosas, edema ou úlcera na perna) que auxiliam na classificação do risco. 
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1.10.2. Amostra em análise 

Este estudo envolveu uma amostra de 58 indivíduos, que incluiu utentes 

frequentadores da Farmácia Alves, de ambos os sexos e com idades compreendidas 

entre os 20 e 80 anos. No entanto, todos os inquiridos demonstraram pelo menos um 

sinal ou sintoma de doença venosa crónica. 

 

1.10.3. Resultados 

Após uma primeira análise superficial dos dados obtidos nos questionários, 

verifiquei que mais de metade dos inquiridos já apresenta um risco considerável de 

desenvolver DVC (55%) tendo em conta todos os fatores de risco referidos acima 

(Tabela 3). 

Tabela 3 – Estratificação dos inquiridos segundo o risco de desenvolver DVC. 

Risco baixo (≤ 11 pontos) 17 29% 

Risco considerável (12-22 pontos) 32 55% 

Risco elevado (≥ 23 pontos) 9 16% 

TOTAL 58 100% 

 

De seguida procedi à análise individual de cada um dos questionários, o que 

revelou que o aparecimento de sinais indicadores de doença estão efetivamente 

relacionados com a probabilidade de sofrer de insuficiência venosa crónica num futuro 

próximo. O gráfico representado na imagem 2 demonstra bem essa relação, uma vez 

que as pessoas com um baixo risco não apresentam sinais visíveis ou apresentam 

apenas alguns derrames e as pessoas que sofrem de insuficiência venosa considerável, 

para além de derrames, que já nem referem por acharem desprezíveis, apresentam 

sinais mais graves, como varizes e edema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Relação entre o risco de desenvolver DVC com o tipo de sinais visíveis 

referidos pelos inquiridos. 
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De facto, a presença de derrames ou os designados “raios” são um dos sinais 

visíveis mais referidos pela população inquirida, principalmente nas camadas mais 

jovens, para as quais o risco de desenvolver DVC ainda é relativamente baixo. 

Relativamente ao grupo da população classificado com risco elevado de 

desenvolver a doença, verifiquei que todos os inquiridos apresentam varizes e edema, e 

uma das inquiridas apresentava já úlcera na perna. 

Ao longo do estágio, em diálogo com os inquiridos, fui percebendo que a profissão 

pode ser uma forte causa de insuficiência venosa devido ao longo período de tempo na 

postura ortostática que algumas exigem, dificultando o fluxo venoso, como já 

apresentado anteriormente. 

Ainda no mesmo questionário acrescentei uma pergunta que achei pertinente ao 

longo do meu estudo, de forma a avaliar se o utente segue ou não o tratamento. Posto 

isto, com os dados obtidos nos questionários elaborei o gráfico representado na imagem 

3, que permite avaliar se a população segue algum tipo de tratamento (meias de 

compressão, medicação oral ou cirurgia) dependendo do tipo de sinais de doença que 

esta apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – Diferenças no seguimento do tratamento consoante os sinais visíveis 

referidos pelos inquiridos. 

 

 Pela observação do gráfico podemos verificar que grande parte da população 

estudada possui telangiectasias, no entanto mais de metade destas pessoas ainda não 

utiliza nenhuma forma de prevenção. Apesar destes derrames não gerarem grande 

preocupação, devemos ter em atenção que é nesta altura que a população se deve 

prevenir para que seja evitada a progressão da doença e o desenvolvimento de 

complicações mais graves. 
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De uma forma geral, observa-se que o número de pessoas que recorre ao 

tratamento aumenta com a gravidade dos sinais e sintomas, porém relativamente aos 

utentes com doença avançada verifica-se que nem todos seguem uma terapia. Assim 

sendo, parte da população que apresenta varizes e edema refere que recorre ao 

tratamento com medicação oral, todavia muitos deles admitem tomar a medicação 

apenas quando sentem o agravamento dos sintomas nos períodos de Verão. 

No que toca aos métodos de tratamento, a cirurgia e a utilização de meias de 

compressão são métodos aos quais a população recorre menos, uma vez que têm um 

elevado custo associado.  

 

1.11. Conclusão 

A distribuição de panfletos na Farmácia Alves sobre a doença venosa crónica teve 

um grande impacto entre os utentes, principalmente junto daqueles que sofrem desta 

doença nos estadios iniciais. Por outro lado, aprofundei o meu conhecimento sobre este 

assunto para que conseguisse prestar um melhor aconselhamento aos utentes, 

informando-os de todos os cuidados que estes deveriam ter para evitar a progressão da 

doença. 

Sempre que um utente referiu sentir as pernas cansadas e os pés inchados tentei 

dar-lhe várias indicações de como proceder para aliviar esse cansaço ao final do dia. 

Notei que muitos dos utentes a quem cedi o meu aconselhamento ainda não estavam 

devidamente informadas sobre o que fazer para alívio dos sintomas, tendo a minha ação 

sido uma mais-valia para eles.  

No que toca à realização dos questionários, estes fizeram com que eu percebesse 

que a DVC é uma doença muito comum em Portugal, por extrapolação dos dados 

adquiridos nos meus inquéritos, e que o aconselhamento farmacêutico desempenha um 

papel fundamental para auxiliar os utentes. Na verdade, o diálogo com os utentes 

enquanto respondiam ao meu questionário alertou-me para o facto de que cada vez mais 

existe uma preocupação com a própria saúde e bem-estar, não só no que diz respeito à 

DVC, mas também outras doenças, pelo que ouviam com toda a atenção todos os meus 

conselhos, podendo supor que este meu trabalho teve um efeito bastante positivo junto 

da população envolvida no mesmo. 

 

2. SAÚDE DO VIAJANTE 

2.1. Enquadramento/Objetivo 

Atualmente, a facilidade e a frequência com que se atravessa de um continente 

para outro são cada vez mais elevadas, seja por motivos profissionais, lazer ou até 
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mesmo missões de voluntariado. São principalmente as viagens de longa distância que 

fazem com que uma pessoa entre em contacto com novos ambientes e novos estilos de 

vida que podem suscitar alguns riscos para a saúde. Uma vez que estas situações não 

podem ser evitadas, a melhor forma de atenuar estes riscos é informar o viajante acerca 

das medidas preventivas mais adequadas dependendo do destino e das suas 

características.  

Como forma de prevenção, surgiu a consulta do viajante, que tem como objetivo 

alertar sobre os perigos, aconselhar e fornecer todas as informações importantes 

destinadas a quem vai viajar. 

Dado que o meu estágio se realizou no início dos meses de Verão, altura mais 

propícia para viagens, achei pertinente abordar a saúde do viajante, através de panfletos, 

como forma de auxiliar as pessoas que frequentam a Farmácia Alves a prevenirem-se 

corretamente antes de irem de férias para países tropicais. Este panfleto (Anexo VI) 

evidencia algumas informações no que diz respeito à consulta do viajante, à “farmácia de 

viagem” e às questões mais frequentes que surgem no ambiente de farmácia 

comunitária, sobre este mesmo tema. 

 

2.2. Consulta do Viajante 

A consulta do viajante é efetuada por médicos especializados em medicina tropical 

e doenças infeciosas. É importante informar o utente que esta consulta deve ser 

efetuada, de preferência, 4 a 8 semanas antes de partir, sobretudo quando a vacinação é 

imprescindível. Nesta consulta, o viajante recebe as orientações básicas acerca da 

prevenção e cuidados a ter em conta antes, durante e após a viagem. O aconselhamento 

prestado é altamente personalizado uma vez que este é variável consoante o país de 

destino, o perfil e o estado de saúde de cada viajante. Durante a consulta são abrangidos 

variados temas como as medidas de higiene alimentar, vacinação, prevenção contra 

insetos e cuidados especiais em determinados viajantes [45]. 

 

2.2.1. Medidas de Higiene Hídrica e Alimentar 

Por ano, mais de 50 milhões de viajantes têm como destino países em 

desenvolvimento e áreas tropicais situadas na América Latina, América Central, Ásia e 

África [46]. Como é de conhecimento geral, muitas doenças tropicais são transmitidas 

através de água e alimentos contaminados, como a diarreia do viajante e a cólera, 

causadas pelas bactérias Escherichia coli e Vibrio cholerae, respetivamente. 

A diarreia do viajante é uma das principais causas de doença durante a viagem, 

pelo que uma boa higiene hídrica e alimentar está na base de todas as medidas 

preventivas deste tipo de doenças. O mais importante é que o viajante aprenda a 
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reconhecer a água e os alimentos que pode consumir e quais são os mais suscetíveis de 

causar doença. Seguem algumas indicações importantes que o viajante deverá ter 

sempre em conta [47]: 

 Ingerir apenas água ou outras bebidas consideradas “seguras” que sejam 

engarrafadas ou que tenham sido fervidas (20-30 minutos) ou carbonadas; 

 Evitar lavar os dentes com água de origem desconhecida; 

 Evitar cubos de gelo nas bebidas, exceto se estes forem feitos com água 

devidamente desinfetada; 

 Evitar ingerir alimentos crus ou pouco cozinhados, especialmente os vegetais e os 

ovos, que tenham sido mantidos à temperatura ambiente; 

 A fruta deve ser sempre descascada ou lavada com água desinfetada pelo próprio; 

 Evitar alimentos em vendas ambulantes ou locais com condições de higiene 

duvidosa. 

 

2.2.2. Vacinação 

Hoje em dia verifica-se que uma grande parte dos viajantes não estão devidamente 

imunizados antes de viajar, pelo que estes têm contribuído para a disseminação de 

doenças que poderiam ser evitadas com a correta vacinação. Por conseguinte, é 

essencial revisar o historial de vacinação durante a consulta do viajante tanto no que diz 

respeito a vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação (PNV) como a vacinas 

específicas para o viajante, em função do destino [48]. 

Segundo o estipulado pelo Regulamento Sanitário Internacional (RSI) em vigor, só 

a vacina contra a febre-amarela pode ser exigida ao viajante quando este entra em áreas 

onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) determinou que existe risco de 

transmissão da febre-amarela [49]. Para que esta vacina seja oficialmente reconhecida, é 

necessário que seja administrada num centro de vacinação aprovado pela OMS e que 

fique devidamente registada no Certificado Internacional de Vacinação do viajante cujo 

prazo de validade termina 10 anos após a vacinação [50]. 

A vacinação é um forte argumento para que a consulta do viajante seja realizada 

com algum tempo de antecedência. Só desta forma a proteção proporcionada pela vacina 

pode ser alcançada pois são necessários pelo menos 10 dias para adquirir imunidade 

protetora. Caso seja administrada pouco tempo antes de entrar numa zona endémica, a 

imunidade poderá não ser suficiente para proteger o viajante [50]. 

Dependendo do destino, na consulta do viajante pode ser aconselhada a 

administração de outras vacinas, nomeadamente: difteria, hepatite A, hepatite B, cólera, 

raiva, febre tifoide, entre outras [51]. 
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2.2.3. Prevenção da picada de insetos 

As doenças transmitidas através de vetores são responsáveis por uma alta taxa de 

morbilidade e mortalidade, principalmente nos países em desenvolvimento. A malária é o 

maior exemplo de doenças tropicais que ainda é muito frequente nos países mais pobres. 

Sempre que o viajante se deslocar para estes países, deve estar consciente sobre o risco 

e saber qual a melhor forma de se proteger. 

Na consulta do viajante, recomenda-se a proteção contra estas doenças através do 

uso de repelentes de insetos, roupa protetora, redes mosquiteiras impregnadas com 

piretroides e ar condicionado [52]. 

 

2.2.4. Viajantes com cuidados especiais  

Os utentes com condições médicas especiais, incluindo grávidas, diabéticos e 

imunodeprimidos apresentam um risco mais elevado de contrair doenças pelo que a 

vacinação destes grupos é ainda mais importante. Por outro lado, estes também são 

mais suscetíveis a interações medicamentosas e a um mal-estar físico e mental [53]. 

Desta forma, pacientes com estas características devem ter em atenção que os cuidados 

devem ser redobrados antes de viajar. 

a) Gravidez 

Durante os meses de gestação a mulher adquire uma condição especial que a 

torna mais vulnerável a determinadas situações. Sempre que a gestante pretender viajar 

deve conhecer as doenças infeciosas frequentes no local de destino e saber como se 

deve prevenir. A administração de vacinas vivas (Ex: vacina contra a febre-amarela) é 

contraindicada durante o período de gestação devido à sua condição especial. 

Geralmente, as vacinas inativadas também não são recomendadas, principalmente no 

primeiro trimestre da gravidez [54]. 

Para além da vacinação, pensa-se que a gravidez possa estar associada ao 

aumento do risco de tromboembolismo devido a uma prolongada imobilização durante a 

viagem e também a uma diminuição da concentração de oxigénio a altitudes mais 

elevadas [55]. Para agravamento da situação, a falta de oxigénio a elevadas altitudes 

pode ser intensificada pela própria anemia característica da gravidez. 

Deste modo, inúmeros fatores devem ser tidos em conta antes de aconselhar a 

gestante a viajar, nomeadamente a idade gestacional, o destino, o modo e a duração da 

viagem, a vacinação e o risco de sofrer complicações graves [56]. 

b) Diabético 

A Diabetes Mellitus é uma doença que pode trazer complicações para aqueles que 

pretendem viajar, principalmente em viagens de longo curso. Parte dos pacientes 
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diabéticos que viaja sofre desregulações metabólicas que por vezes originam 

complicações mais graves [53]. 

Nestes casos, a consulta do viajante é de extrema importância para que o paciente 

seja informado acerca da vacinação com alguma antecedência, uma vez que os efeitos 

secundários da administração de vacinas podem causar descompensação da Diabetes 

Mellitus. É de realçar que, caso sejam atravessados mais de dois fusos horários, a 

intervenção do médico é essencial para decidir quais os ajustes na insulina que o 

paciente deve efetuar [57]. 

Por fim, o diabético deve garantir que leva consigo na cabine do avião toda a 

medicação e material necessário para a administração de insulina, equipamentos de 

monitorização e alguns alimentos que contenham glicose para prevenir casos de 

hipoglicemia [53]. 

c) Imunodeprimido 

Neste grupo incluem-se todos os doentes que apresentam o sistema imunitário 

debilitado devido a doenças ou tratamentos, assim como terapêuticas 

imunossupressoras, indivíduos HIV-positivos, entre outros. O risco de contrair doenças 

infeciosas é mais elevado neste grupo de pacientes pelo que é de extrema importância 

redobrar os cuidados com a ingestão de água e alimentos em países onde o 

desenvolvimento socioeconómico é menor. 

Durante a consulta do viajante deve-se analisar cuidadosamente quais as vacinas 

que devem ser administradas dependendo do local de destino. A administração de 

vacinas vivas em imunocomprometidos é desaconselhada. No que diz respeito a vacinas 

inativadas, estas são administradas com segurança em imunocomprometidos, no entanto 

a eficácia demonstrada pode ser menor comparativamente a indivíduos com um sistema 

imunitário normal. Nestes casos são recomendados testes sanguíneos de forma a 

comprovar uma completa proteção contra a doença, sendo algumas vezes necessário 

recorrer a eventuais reforços da mesma vacina [58]. 

 

2.3. Farmácia de viagem 

Durante a preparação de uma viagem, o utente deve sempre precaver-se e levar 

consigo os medicamentos que já toma regularmente e os medicamentos receitados na 

consulta do viajante se for caso disso, assim como os anti maláricos. Para além destes, 

deve incluir outros itens que podem ser úteis no decorrer da viagem. 

É neste parâmetro que, enquanto farmacêuticos, podemos ajudar o utente a 

escolher os medicamentos e os artigos que deve incluir na sua farmácia de viagem. Mais 

uma vez, o viajante deve ser previamente informado de que a escolha de medicamentos 

depende do local, do tipo de viajante, do tipo de viagem e da sua duração. Mais 
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importante do que levar uma farmácia de viagem completa, é fundamental garantir que o 

viajante sabe quando e como deve utilizar a medicação que leva consigo [59]. 

De um modo geral, na farmácia de viagem deve constar: 

 Analgésicos e antipiréticos (Ex: Paracetamol, para o alívio de dores, febre e 

sintomas de gripe e constipação); 

 Antieméticos para evitar o enjoo e as náuseas durante a viagem; 

 Sais de hidratação oral e antidiarreicos (inicialmente a situação de diarreia pode 

resolver-se com dieta saudável e sais de hidratação oral. Deve recorrer ao 

antidiarreico caso as dejeções diarreicas se prolonguem após 24h e se não houver 

febre associada. Os normalizadores da flora intestinal são uma boa alternativa ao 

antidiarreico uma vez que estes não causam efeito obstipante e são isentos de 

efeitos secundários graves; 

 Anti-histamínicos para o tratamento de reações alérgicas provocadas pela 

exposição ao sol ou a uma picada de inseto; 

 Antiácidos para neutralizar o ácido produzido no estômago em excesso devido ao 

consumo de alimentos com outros tipos de condimentos e de confeção; 

 Repelente de insetos, protetor solar e material de desinfeção da água são outros 

dos componentes que devem fazer parte do kit de viagem. 

 

2.4. Conclusão 

Como principal objetivo, pretendia que com este panfleto fosse possível divulgar a 

existência da consulta do viajante e alertar as pessoas para a prevenção e cuidados a ter 

enquanto prepara a viagem. A meu ver, a distribuição de panfletos suscitou um grande 

interesse em toda a população, essencialmente na faixa etária mais jovem. Assim 

consegui despertar a atenção de parte da população que tem intenções de viajar para 

áreas tropicais e que ainda desconhecem parte dos riscos associados a estas viagens. 

A princípio verifiquei que uma grande parte dos utentes ainda não sabia da 

existência deste tipo de consulta, o que fez com o meu panfleto tivesse sido a primeira 

fonte de informação sobre este assunto. Por vezes surgiram situações em que as 

pessoas já tinham conhecimento da consulta do viajante através de familiares 

emigrantes, no entanto pouco sabiam qual a utilidade da mesma. 

É com agrado que concluo que este panfleto teve uma grande adesão e impacto 

junto dos utentes da Farmácia Alves, que revelaram interesse em aprender mais sobre a 

saúde do viajante. 
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3. SISTEMA DE RESERVAS DE PRODUTOS 

3.1. Enquadramento/objetivo 

Como em qualquer farmácia comunitária, nem sempre estão disponíveis todos os 

medicamentos ou produtos de cosmética pois não se justifica a existência de um stock 

fixo de determinados produtos se estes não forem regularmente requisitados pelos 

utentes. Desta forma, na Farmácia Alves é muito comum fazer-se a reserva de um 

produto ou medicamento para um determinado utente quando este é solicitado.  

Durante o meu estágio apercebi-me que o sistema de reservas na Farmácia Alves 

estava pouco desenvolvido e que poderia ser melhorado. Uma das principais razões para 

a manifestação de erros e de dúvidas no momento da receção da encomenda e no 

momento da venda é a falta de informação sobre o produto e o seu requerente.  

Por outro lado, notei também que uma parte dos produtos que são encomendados 

especificamente para uma pessoa permanecem no local de reserva por longos períodos 

de tempo, o que sugere que a pessoa já não está interessada em adquirir o produto e 

que se este não for devolvido ao fornecedor atempadamente, é a farmácia que acarreta 

com o prejuízo.  

Foi com a deteção destes erros que decidi criar um pequeno documento para o 

registo de todas as informações necessárias ao bom funcionamento do sistema de 

reservas na Farmácia Alves. 

 

3.2. Desenvolvimento 

O desenvolvimento deste trabalho decorreu no início do mês de julho, altura em 

que reparei que havia produtos reservados desde que iniciei o meu estágio. Por outro 

lado, a falta de informação relativamente às reservas também fez com que no momento 

de armazenar os produtos ou medicamentos, estes fossem guardados no respetivo lugar 

disponíveis para aquisição por parte de qualquer utente como se não estivessem 

reservados. Desta forma, decidi criar um modelo de bilhete para as reservas de 

medicamentos, o que permitiria melhorar a qualidade da gestão das mesmas. 

Na imagem 4 está representado um exemplar dos bilhetes de reservas onde 

podemos encontrar informação imprescindível, tal como: o número de operador que 

efetuou a reserva, o nome e o contacto do requerente, a data, o medicamento/produto, o 

fornecedor e um espaço para escrever observações que o funcionário considere 

pertinentes e esclarecedoras.  
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Imagem 4 – Modelo do bilhete de reservas do lado esquerdo e um exemplar do mesmo 

em utilização. 

 

Tendo em conta que a maioria dos fornecedores só aceita devoluções três dias 

úteis após a respetiva encomenda, torna-se praticamente impossível devolvê-los 

atempadamente nos casos em que a pessoa não volta para levantar o produto. Perante 

esta situação alertei os colaboradores da Farmácia Alves que deveriam informar os 

utentes de que dispõem de três dias úteis para levantar o produto, caso contrário, se este 

for um produto com pouca saída, será devolvido.  

As observações no papel de reserva podem ser utilizadas para informar os 

restantes colaboradores de situações irregulares, como por exemplo, informar em que dia 

será levantado o produto, em que dia chega a encomenda, entre outros. 

 

3.3. Conclusão 

Esta atividade foi uma mais-valia na Farmácia Alves uma vez que foi notável a 

forma como a qualidade do sistema de reservas melhorou, facilitando todo o processo 

envolvido. Assim consegue-se um maior controlo dos erros associados e evita-se o 

aparecimento de dúvidas momentâneas que poderiam dificultar este circuito. 

O facto de informar os utentes de que dispõem apenas de três dias úteis foi crucial 

na medida em que o número de reservas acumuladas diminuiu consideravelmente. Para 

além de se tornar mais funcional, esta renovação também melhorou o aspeto visual, 

criando documentos de reservas muito mais apelativos, uniformes e fáceis de consultar.  

  

                                 RESERVA                                                      
                                                 Data:___/___/_____ 

Operador: ______ 

Nome: ____________________________________ 

Contacto: _____________________ 

Medicamento: _____________________________ 

Fornecedor: ___________________ 

Observações:_______________________________ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após estes 4 meses de estágio em farmácia comunitária percebo o quão importante 

foi esta última fase do meu percurso académico. É este primeiro contacto com a 

realidade da farmácia comunitária que nos permite realmente compreender algo que até 

então era apenas teórico – o farmacêutico desempenha um papel essencial na 

comunidade. 

O farmacêutico tem como principal foco o bem-estar e a saúde do utente, 

representando o elo de ligação entre o utente e o medicamento, sendo da sua inteira 

responsabilidade promover ao seu uso racional. De fato, o farmacêutico é o primeiro 

profissional de saúde a quem o utente recorre em primeira instância devido a uma 

notável relação de confiança e de respeito que existe entre ambos. 

O trabalho em farmácia comunitária revela tudo aquilo que aprendemos ao longo 

destes cinco anos, não só a nível teórico e prático, mas também a nível dos valores, da 

ética e do incentivo pela constante busca de conhecimento e de espírito crítico. 

Tendo em conta o momento crítico que o setor farmacêutico atravessa, é 

importante mostrar que desempenhamos uma função crucial e que somos uma mais-

valia na sociedade enquanto profissionais de saúde e enquanto cidadãos ativos. Cabe-

nos a nós, jovens farmacêuticos, apostar na prestação de serviços aos utentes e na 

nossa própria evolução para que a profissão farmacêutica possa ganhar nova vitalidade, 

sendo-lhe atribuída o devido valor. 

Para terminar, resta-me dizer que foi um privilégio realizar o estágio na Farmácia 

Alves pelo ambiente e espírito de entreajuda que todos os colaboradores demonstraram. 

Os constantes desafios que surgiram ao longo dos dias foram cruciais para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, fazendo de mim uma melhor profissional, uma 

melhor farmacêutica e, mais importante, uma melhor pessoa. 
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ANEXOS 

Anexo I – Prescrição médica com interações medicamentosas graves 
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Anexo II - Prescrição médica para o manipulado Pomada de Ácido Salicílico 
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Anexo III - Prescrição médica para o manipulado Solução de Minoxidil a 5% 
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Anexo IV – Panfleto: Doença Venosa Crónica 
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Anexo V – Questionário ao utente com sintomas de Doença Venosa Crónica 
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Anexo VI - Panfleto: Saúde do Viajante 
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Resumen 

 Para terminar mi curso en la universidad tuve la oportunidad de hacer las 

prácticas en el servicio de farmacia hospitalaria en el Hospital San Juan de Dios de 

Pamplona durante tres meses (Enero a Marzo de 2015) junto con otro estudiante de 

prácticas. 

 En general, los servicios de farmacia en cualquier hospital son fundamentales 

para un buen funcionamiento interno y poseen un gran número de tareas. Así se puede 

garantizar la calidad de la terapéutica, eficacia y seguridad de los medicamentos y 

productos sanitarios y está dirigido por un farmacéutico especializado en farmacia 

hospitalaria. 

Todos los procesos relacionados con el medicamento son responsabilidad de este 

servicio, así como la selección y adquisición, gestión, producción, almacenamiento y 

distribución. 

 Es también importante señalar que los servicios de farmacia pertenecen a 

Comisiones técnicas de farmacia y terapéutica, de infecciones y de farmacovigilancia. 

Actualmente también prestan servicios de atención farmacéutica que tiene gran 

importancia en la mejoría de la salud. 

 El principal objetivo de estas prácticas es aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en los últimos cinco años y conocer todas las funciones que tienen los 

servicios de farmacia en un hospital, principalmente percibir la importancia que tiene un 

farmacéutico hospitalario hoy en día. 

 En  el Hospital San Juan de Dios, el servicio de farmacia también desempeña 

una atención nutricional, ya que la mayoría de los pacientes son de edad avanzada y de 

rehabilitación, así que es esencial controlarles la nutrición para que se recuperen más 

rápido.  

 Mi memoria se encuentra dividida en dos partes: la primera que tiene como 

objetivo relatar todas las actividades que desempeña el servicio de farmacia con una 

breve descripción de cómo está organizado y estructurado todo el servicio. La segunda 

parte pretende relatar todas las actividades que realicé diariamente junto con mi 

compañero de prácticas, farmacéuticos y auxiliares. 
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Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 La historia nos cuenta que esta organización empezó en Granada, en el año de 

1539, cuándo San Juan de Dios combatió el sufrimiento extendido por las calles de la 

ciudad, ayudando a los necesitados con simples actos de solidaridad y generosidad. 

 La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución religiosa con 

principios y valores, que la hace muy distinta de otras organizaciones gubernamentales 

hospitalarias. 

 La base fundamental para su correcto funcionamiento es la hospitalidad que se 

expresa en la calidad del servicio, el respecto para con todas las personas, la 

responsabilidad y la espiritualidad.
1
 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene su primera representación en 

Pamplona en el año 1690 en un hospital que fue demolido en 1850. El actual hospital se 

inauguró el 27 de Octubre de 1943 e en este momento el hospital está siendo renovado 

para mejorar sus condiciones (imagen 1). 

Desde 1969 hasta la actualidad se han introducido distintos servicios que han 

sido complemento para la Sanidad Pública de Navarra, porque este hospital es parte de 

la Red Pública Asistencial de Navarra como Centro Privado de utilización pública sin 

ánimo de lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el Hospital San Juan de Dios ofrece tratamiento a: 

 Pacientes mayores que requieren tiempos prolongados en el hospital para 

rehabilitación y/o convalecencia; 

 Pacientes que necesitan cuidados paliativos, como por ejemplo pacientes 

oncológicos que tanto pueden ser atendidos en domicilio como en régimen de 

ingreso; 

(B) 

Imagen 1: Edificio antiguo (A) y edificio nuevo (B) del Hospital San Juan de Dios en Pamplona. 

(A) 
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 Pacientes que necesitan intervención quirúrgica, tanto mayor como menor, en 

régimen ambulatorio o de corta estancia. 

 

1ª PARTE 

Servicios Farmacéuticos 

Afortunadamente, en los últimos años, la farmacia hospitalaria ha cambiado de 

manera acelerada su concepto y desarrollo profesional, así que estamos ampliando 

nuestros horizontes y prestaciones internas y externas al hospital. 

Los servicios farmacéuticos (SF) de cualquier hospital son de extrema 

importancia ya que estos son responsables por la adquisición/selección, producción, 

almacenamiento y distribución de todos los medicamentos que llegan al paciente. 

Aquí se prepara la medicación a los pacientes ingresados a través de sistemas de 

unidosis y preparaciones de medicamentos citostáticos, mezclas de administración 

intravenosa y/o formulaciones magistrales. 

 El farmacéutico debe también validar siempre la medicación prescrita por el 

médico, para identificar posibles interacciones farmacológicas o intolerancias, así como 

debe monitorizar la medicación del paciente durante el tiempo en que este se encuentra 

hospitalizado para garantir la eficacia del tratamiento y evitar efectos indeseados. 

Por otro lado, los SF en España también pertenecen a comisiones hospitalares, 

con el objetivo de asegurar la integridad y dignidad humana, garantizando la seguridad 

y la eficacia de los diferentes planos farmacoterapéuticos. 

Actualmente, el Hospital San Juan de Dios (HSJD) cuenta con el farmacéutico 

especialista en farmacia hospitalaria Roberto Santos como responsable que coordina 

todo el equipo de los SF, constituido por un farmacéutico más y cuatro auxiliares de 

farmacia. 

 

1. Sistema informático 

El Hospital San Juan de Dios (HSJD) utiliza como soporte una plataforma 

informática, el Webhospital
®
, que proporciona a los profesionales de salud toda la 

información de los pacientes, así como informes de ingreso, la medicación actual, 

comentarios del médico, enfermeros y nutricionistas para así mejorar y personalizar la 

atención a los pacientes. 
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Este sistema informático sirve también cómo una base esencial en el SF ya que 

este contiene toda la información acerca de todos los medicamentos desde el momento 

en que se realiza el pedido hasta que llega al paciente (imagen 2). 

A veces es necesario que el farmacéutico tenga acceso a la base de datos de 

salud del Gobierno de Navarra y así obtener toda la información del paciente a lo largo 

de su vida (antecedentes personales, farmacoterapéutica, centros de salud y hospitales 

en los que ha ingresado, etc.). 

 

2. Gestión de medicamentos 

Teniendo en cuenta estos avances, ahora, el farmacéutico es considerado un 

“gestor de la farmacoterapia”, pues este es responsable de todo lo que envuelve el 

medicamento. Así, el farmacéutico del HSJD es el encargado de asegurar la mejor 

gestión de stocks, lo que implica negociaciones directas con los proveedores para 

obtener precios más competitivos e intentar mantener la rotación de stock lo más alta 

posible para que el stock residual en el SF no sea superior a un mes y, 

consiguientemente, aumentar el número de pedidos a realizar al laboratorio.
3 

Para que el farmacéutico pueda saber cuál es la rotación ideal de su stock, 

necesita de conocer, entre otros conceptos, el tamaño de su stock (anchura, que indica el 

Imagen 2: Ejemplo de la pantalla del sistema informático Webhospital
®

. 
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número de referencias que tiene un stock, y la altura, que marca el número de envases 

por referencia), su cobertura (tiempo necesario para consumir el stock), las faltas y los 

encargos. 

Entonces, una buena gestión de stock depende de:  

 Rotación; 

 Stock suficiente para cubrir los pedidos; 

 Organización del almacén: para controlar el stock es importante colocar los 

artículos en estanterías de arriba abajo y de izquierda a derecha; 

 Compartimentación: es importante dividir el almacén en compartimentos para 

distribuir lo mejor posible los medicamentos. Esta forma de distribuir el almacén 

facilita la labor del farmacéutico para encontrar cada medicamento y para incluir 

los datos en su sistema informático; 

 Stock de seguridad: para los productos de alta rotación; 

 Inventario permanente: se deben revisar y contar sus productos en stock dos 

veces al año; 

 Los costes de inmovilización del inventario almacenado. 

 

3. Selección de medicamentos 

Los servicios de Farmacia hospitalaria han visto aumentadas las tareas a 

desarrollar con respecto a la adquisición, pues en el ámbito administrativo es importante 

diferenciar lo que son adquisiciones y consumos o imputación de costes.
3
 

Actualmente, la selección de medicamentos es un proceso multidisciplinario y 

continuo que se debe basar en la calidad, eficacia, costes y seguridad de los mismos en 

orden de asegurar su uso racional. 

La elección del medicamento requiere un gran conocimiento y análisis del 

mercado farmacéutico ya que este es muy amplio.  

 

3.1.  Comisión de Farmacia y Terapéutica 

Así, como en todos los hospitales, en HSJD existe una Comisión de Farmacia y 

Terapéutica (CFT) que es un órgano de asesoramiento y consulta de información 

relacionada con los medicamentos. 

Uno de los objetivos principales de la comisión consiste en garantizar que la 

terapéutica instaurada en el hospital alcance niveles muy altos de calidad, eficacia y 
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seguridad al menor coste posible y en lo que se refiere a la prescripción, distribución y 

administración de medicamentos a los pacientes. 

En este hospital el CFT está formado por el farmacéutico titular del SF, el 

director médico del hospital, un adjunto de medicina interna, el jefe de la unidad de 

cuidados paliativos, un cirujano, una supervisora de enfermería y un médico geriatra. 

 

3.2. Guía Farmacoterapéutica 

La Guía Farmacoterapéutica (GFT) es una herramienta básica para la 

prescripción médica dentro del hospital, elaborada por el CFT y que recoge una 

selección de normas y criterios de actuación y una lista de medicamentos seleccionados 

para su utilización en el ámbito hospitalario. Este instrumento es vital para el buen 

funcionamiento del centro, puesto que la selección de fármacos debe realizarse de forma 

que cubra las necesidades terapéuticas del mayor número posible de pacientes del 

hospital con el menor gasto posible, constituyendo un pilar básico para la gestión 

económica del hospital. 

La CFT debe seguir algunos criterios de inclusión, como por ejemplo, una buena 

relación coste/beneficio, buen perfil de seguridad, indicaciones no cubiertas con los 

medicamentos actualmente incluidos en la guía, simplificación de la dispensación de 

dosis unitarias, genéricos, etc. A veces también es necesario quitar algunos 

medicamentos de la guía por variadas razones, como su retirada del mercado 

farmacéutico, bajo consumo anual, disponibilidad de alternativas de mayor eficacia y 

eliminar las duplicaciones de equivalentes terapéuticos.
4 

La GFT se renueva periódicamente mediante revisiones en las reuniones del 

CFT. La inclusión o exclusión de medicamentos debe proponerse por escrito en las 

mismas, indicando los motivos de la solicitud; la propuesta se presenta en la reunión 

junto con una evaluación del servicio de farmacia, tras lo cual el CFT decide. En caso 

de aceptación de inclusión de un nuevo fármaco, se establecen unas normas de uso y, 

tras un periodo determinado, se realiza una evaluación de su utilización en el hospital. 

 

4. Adquisición de medicamentos 

Para pedir los medicamentos, es necesario que el jefe del SF compruebe en 

Webhospital
®
 las cantidades de medicamentos que hay en el almacén y después hace 

una propuesta de compra automática, cuya cantidad pedida se basa en los movimientos 
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mensuales y/o anuales para tener una mejor previsión de que cantidad es necesario 

comprar.  

Los pedidos de los estupefacientes necesitan de un talonario oficial de vales de 

entregas del Ministerio de Sanidad y Política Social. En dicho talonario consta el centro 

sanitario, el director técnico, calle y localidad, el estupefaciente, cantidad, proveedor, 

fecha del pedido y firma del director técnico. 

La recepción tiene lugar en el servicio de farmacia del hospital, que se encuentra 

en el sótano, siendo más fácil hacer la entrega de medicamentos. La distribución hasta el 

servicio de farmacia y la entrada en el sistema informático es efectuada por los 

auxiliares de farmacia. Así, ellos son responsables de verificar el albarán que viene con 

el pedido. Todo tiene que estar conforme con lo que se pidió al principio, así como la 

cantidad pedida y recibida, el precio, la fecha de caducidad entre otras cosas. Para 

terminar, los auxiliares tienen que introducir en Webhospital
®
 la entrada del pedido para 

que conste en el stock informático. 

 

5. Almacenamiento 

La organización de almacenes es un aspecto muy importante para un 

funcionamiento eficiente del servicio de farmacia. 

El almacén está dividido en función de las condiciones de conservación 

adecuadas para cada medicamento. Así todos ellos se deben conservar en su envase 

original, protegidos de la humedad, de la luz y respectar las diferentes temperaturas. 

El almacén de los SF es de extrema importancia ya que tiene diferentes 

funciones puesto que es necesario garantizar que todos los medicamentos y productos 

sanitarios sean distribuidos a cada planta hospitalaria en cantidad y calidad adecuada.  

Asimismo, conseguir la mejor organización posible de un almacén permitirá una 

mayor eficacia y eficiencia en los procesos diarios relacionados con los medicamentos. 

El almacén general (Estantería) contiene todos los medicamentos incluidos en la 

GFT que no precisan de condiciones especiales de almacenamiento (imagen 3-A). No 

obstante, hay ciertos productos que suponen una excepción a esta distribución: 

 Medicamentos termolábiles: este tipo de productos exigen ser almacenados a 

una temperatura entre 2°C y 8°C (Ej: Vacunas, insulinas y algunos colírios) o 

temperaturas inferiores a -18°C (Ej: Tissucol
®
); 

 Productos de gran volumen (Sueros y otras preparaciones intravenosas); 
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 Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos: se almacenan en una caja fuerte 

situada dentro de la misma farmacia (imagen 3-B); 

 Medicación fuera de guía: medicamentos que no están incluidos en la GFT y 

que, excepcionalmente, son adquiridos por el SF para su dispensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Prescripción de medicamentos 

En el hospital, la prescripción de la Terapia Farmacológica y la Fluidoterapia se 

realiza vía informática. En cualquier caso, deben constar apellidos y firma del médico 

prescriptor, fecha y hora de la prescripción. La prescripción debe ser completa, es decir, 

debe constar el nombre del fármaco (preferentemente genérico), dosis, vía de 

administración, duración si procede y se queda en la historia clínica del enfermo.  

La primera cosa a hacer es valorar la prescripción, así, el farmacéutico y los 

auxiliares verifican la medicación de los pacientes cuando ingresan, para garantizar que 

hay en la farmacia los medicamentos prescriptos a los pacientes. A veces es necesario 

sustituir el medicamento por un equivalente terapéutico y si posible que esté incluido en 

la GFT. Cuando este cambio no es posible es necesario comprarlo, por lo que se 

considerará como medicamento fuera de guía. 

 

7. Intercambio Terapéutico 

 La aplicación de una GFT en los hospitales conlleva la necesidad de establecer 

criterios de actuación ante la prescripción de tratamientos procedentes del medio 

ambulatorio con medicamentos no incluidos en la GFT. Así que se hizo necesario crear 

programas de intercambio terapéutico con el fin de proponer la mejor alternativa 

terapéutica para la prescripción según la política de medicamentos del hospital.
5
 

Imagen 3: (A) – Estantería. (B) – Cofre de psicotrópicos y estupefacientes. 

(B) (A) 
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El intercambio de fármacos es un procedimiento muy utilizado en todos los 

hospitales, pues permite sustituir un medicamento por otro de composición equivalente 

sin alterar su efecto terapéutico. Para que se pueda cambiar el medicamento es necesario 

tener en cuenta los aspectos de equivalencia farmacológica, las características del 

paciente y otros aspectos intrínsecos que permitan el cambio.
5 

Se entiende como equivalente terapéutico, el medicamento que difiere en su 

composición o entidad química del original, pero que se considera con actividad 

farmacológica y terapéutica similar. Así que para que se pueda considerar un 

medicamento como equivalente terapéutico, es necesario una valoración detallada y 

secuencial de algunos aspectos, tal como: 

 Pertenecer al mismo grupo o clase farmacológica; 

 Tener indicaciones y usos terapéuticos idéntico; 

 Eficacia terapéutica y seguridad deben ser equivalentes al medicamento original; 

 Tener en cuenta la  vía de administración, dosis equivalentes y datos 

farmacocinéticos; 

 Saber interpretar cada caso, una vez que se debe tener en cuenta situaciones 

especiales como alergias, insuficiencia renal u otros condicionantes. 

En resumen, el principal objetivo del intercambio terapéutico es favorecer el uso 

eficiente de los medicamentos y garantizar su disponibilidad, asegurando también el uso 

de la mejor alternativa terapéutica dentro de los fármacos incluidos en la GFT. Así 

vemos que se puede proporcionar la terapéutica más eficaz para el paciente y al mismo 

tiempo optimizar la gestión de los recursos farmacéuticos.
5 

 

8. Dispensación de medicamentos 

El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU) es el 

sistema de distribución que mejor representa al sistema de dispensación con 

intervención previa del farmacéutico que colabora para una disminución de los errores 

de medicación, reacciones adversas y/o interacciones terapéuticas. Puesto esto, el 

sistema debe seguir principios fundamentales para su buen funcionamiento, tanto por 

parte del servicio de farmacia como el servicio de enfermería (SE), así que: 

 Los medicamentos no se deben dispensar sin que la prescripción médica sea 

validada por el farmacéutico, así que este puede intervenir para mejorar la 

prescripción médica; 
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 El SF es responsable de reenvasar y preparar todos los medicamentos para todas las 

unidades de enfermería; 

 Los SF y SE deben garantizar que todos los medicamentos estén identificados hasta 

el momento de su administración; 

Idealmente, la medicación debería ser dispensada a unidad de enfermería cada 

vez que se precise su administración a un paciente, pero en la práctica esto no es 

posible de coordinar, así que se dispensa toda la medicación que hay que administrar a 

los pacientes en 24 h. 

Así, en HSJD se dispensa la medicación desde el Servicio de Farmacia a cada 

unidad de hospitalización por medio de un carro de dispensación diario. Este es 

constituido por pequeños cajones, uno para cada una de las camas del hospital, en los 

que se introduce toda la medicación (en dosis unitaria) prescrita y validada para el 

paciente correspondiente (imagen 4). De esta forma se cubren las necesidades 

farmacoterapéuticas de los enfermos durante las 24 horas siguientes al momento de la 

dispensación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación del carro puede llevarse a cabo gracias a varios listados 

específicos obtenidos a partir del Webhospital
®
: uno de los listados hace referencia a las 

unidades totales de cada medicamento que deben dispensarse y a qué cajón deben ir, 

mientras que el otro muestra una relación de toda la medicación que debe tener cada 

paciente en su cajón como se puede ver en el anexo 1.  

El carro se dispensa a las 15:00h, tras el cambio de turno de los auxiliares, y su 

preparación comienza a las 10:00h. Una vez que termina de prepararse el carro, hasta el 

momento de la dispensación se realizan actualizaciones periódicas de los listados, a fin 

de reflejar los cambios de medicación de los pacientes ocurridos durante la mañana y 

hacer las oportunas modificaciones.  

Imagen 4: Cajones de dispensación individual de medicamentos. 
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En este sistema de dispensación también hay que gestionar un stock de 

medicamentos en todos los SE, llamados de botiquines que sirven para cubrir cualquier 

necesidad o urgencia. En los botequines podemos encontrar medicamentos a demanda, 

antisépticos, sueros y soluciones de gran volumen, etc. Así que también es una 

responsabilidad del SF reponer el botequín hasta el punto de pedido cuando es 

solicitado por las enfermeras. La reposición de los botequines se hace también 

diariamente, a las 9:00h. 

 

2ª PARTE 

Memoria de actividades 

1. Control de estupefacientes  

Los medicamentos estupefacientes requieren un riguroso control de 

movimientos, a fin de garantizar su uso racional. Legalmente, la dispensación de este 

tipo de fármacos por parte de un servicio de farmacia tiene los siguientes requisitos: 

 La adquisición de medicamentos estupefacientes al laboratorio o almacén 

mayorista debe realizarse siempre acompañado de un Talón Oficial de 

Adquisición (Vale de estupefacientes) como ya fue referido anteriormente. 

Queda así constancia oficial de petición para el servicio de farmacia y para el 

laboratorio o almacén de distribución; 

 Todo movimiento de estupefacientes en el servicio de farmacia debe quedar 

reflejado en el Libro Informatizado de Contabilidad de Medicamentos 

Estupefacientes. El stock real no admite variaciones con lo reflejado en el 

mismo; 

 Toda la contabilidad de estupefacientes es revisada de manera oficial mediante 

la evaluación de los documentos oficiales y mediante inspecciones. 

Asimismo, como apoyo al control de medicamentos estupefacientes y teniendo 

en cuenta el gran volumen de este tipo de fármacos que se manejan en el Hospital San 

Juan de Dios (hay que tener en cuenta en este punto que se trata de un hospital de media 

estancia especializado en geriatría y cuidados paliativos), se lleva a cabo un control 

diario del stock de estos medicamentos y de todos sus movimientos. 
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Imagen 5: Máquina de reenvasado de sólidos. 

Imagen 7: Sala de preparación de productos no 

estériles. 

 

2. Farmacotécnia 

2.1. Preparados oficinales y fórmulas magistrales: 

Los preparados oficinales son 

medicamentos elaborados por el 

farmacéutico (o bajo su supervisión) y que 

se encuentran registrados en el Formulario 

Nacional en una sala adecuada (imagen 7). 

El procedimiento de elaboración está 

registrado en un Protocolo Normalizado de 

Trabajo para cada preparación, a fin de 

garantizar la homogeneidad y la calidad de la preparación.  

Para que todo esté conforme es necesario rellenar la ficha de registro con 

parámetros como: lote, caducidad, materias primas, cantidades pesadas, cantidad 

preparada, entre otros. 

Las fórmulas magistrales son medicamentos cuya elaboración también depende 

del farmacéutico y que se realizan de acuerdo a una prescripción médica para un 

paciente concreto y un uso individualizado. Durante mis prácticas tuve la oportunidad 

de hacer algunas de estas preparaciones, como por ejemplo una pomada de vaselina con 

ácido salicílico a 15% para el tratamiento de afecciones dermatológicas. 

 

2.2. Reenvasado de sólidos no estériles: 

Todo medicamento con forma 

farmacéutica sólida que se dispensa en forma 

de dosis unitaria debe estar envasado de 

modo que en cada unidad figure claramente 

el nombre del medicamento, la dosis, el lote 

y la fecha de caducidad. Si el envase 

primario no cumple con estos requisitos, 

todas las unidades del medicamento han de 

ser reenvasadas para su dispensación. 
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Imagen 6: Máquina de reenvasado 

de líquidos. 

Imagen 8: Campana de aire de flujo laminar 

horizontal. 

En el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, este proceso se realiza mediante 

una máquina reenvasadora de sólidos conectada a un ordenador, el cual dispone de una 

base de datos de los medicamentos susceptibles de este reenvasado (imagen 5). Tras 

seleccionar el producto a manipular e introducir los valores del lote y la fecha de 

caducidad, se van introduciendo en la máquina las unidades de dispensación y esta las 

envasa individualmente; en dicho envase termosellado consta, junto con el nombre del 

hospital y del Servicio de Farmacia, el nombre del medicamento, el principio activo (si 

no coincide con el nombre del medicamento por tratarse de una especialidad genérica), 

la dosis, el lote y la fecha de caducidad. Si por motivos de tamaño de la forma 

farmacéutica, el medicamento debe extraerse de su envase primario para su reenvasado, 

la fecha de caducidad que debe figurar es la correspondiente a pasados 6 meses desde la 

fecha en que el envase fue abierto. 

 

2.3. Reenvasado de líquidos no estériles: 

La mayor parte de los medicamentos en 

forma farmacéutica líquida se presentan en envases 

de un volumen mayor a los correspondientes a las 

dosis definidas. La dispensación en dosis unitaria 

requiere el reenvasado de estos productos en 

recipientes debidamente etiquetados (en los que 

figuren todos los datos requeridos del producto) y 

que garantizan las condiciones de conservación del 

mismo. Este proceso se puede llevar a cabo 

manualmente o mediante una máquina de 

reenvasado de líquidos conectada a un ordenador 

(imagen 6), de manejo similar a la máquina de reenvasado de sólidos. La decisión de 

cuál de estos dos procedimientos emplear se toma en función del volumen de un mismo 

medicamento que se desea reenvasar. 

2.4. Preparaciones estériles: 

En la campana de flujo laminar 

horizontal del Servicio de Farmacia se 

preparan los productos estériles y se 
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reenvasan para adecuarlos a las condiciones consensuadas en la Comisión de Farmacia 

y Terapéutica (imagen 8). El resultado de esta manipulación siempre debe ser un cierto 

número (demandado por quirófano) del medicamento en la forma farmacéutica y en el 

envase definido, en dosis unitaria y con sus condiciones de identificación y esterilidad 

garantizada. Dichos procedimientos se encuentran registrados en Protocolos 

Normalizados de Trabajo. 

Durante mi estancia, preparamos colirios, cuyo principio activo es mitomicina, e 

inyecciones de vancomicina y cefuroxima para el quirófano. 

El proceso de reenvasado no estéril de sólidos y líquidos lo podíamos llevar a 

cabo tanto los auxiliares como los farmacéuticos, mientras que la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados estériles es competencia exclusiva de los 

farmacéuticos del hospital.  

 

3. Estudio EMOPEM 

El Hospital participa en un Estudio Multicéntrico Observacional para la 

Prevención de Errores de Medicación (EMOPEM), que consiste en la observación de la 

preparación y administración de la medicación por parte del Servicio de Enfermería a 

los pacientes. La realización de este estudio se lleva a cabo paralelamente en varios 

hospitales de España. En el Hospital San Juan de Dios se realizaron 800 observaciones 

que se llevaron a cabo durante varios días entre las 8 y las 9:30 de la mañana, ya que en 

esas horas se administran gran parte de los medicamentos a los pacientes. 

Después de recoger todos los datos en el servicio de enfermería, se introducen en 

la página web todas las informaciones del paciente, su medicación y los errores 

encontrados (imagen 9). 

Una vez conocidos los resultados, se les comunicaron a las enfermeras con el 

objetivo de reducir y prevenir en lo posible los Errores de Medicación. 
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4. Farmacovigilancia 

La farmacovigilancia es definida como la actividad de salud pública que tiene 

por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del 

uso de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de 

los posibles efectos adversos de los medicamentos.
6
 

El Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano 

(SEFV-H) es un sistema de vigilancia post-comercialización que está compuesto por los 

Centros de Farmacovigilancia de cada Comunidad Autónoma, la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y los profesionales sanitarios.  

Este sistema tiene como objetivo principal reunir los casos de sospecha de 

reacciones adversas, que identifican los profesionales sanitarios o los ciudadanos.
7
 

Los centros de farmacovigilancia de cada comunidad son responsables de 

evaluar y registrar cada sospecha en una base de datos común denominada FEDRA que 

después será compartida con la Agencia Europea de medicamentos (EMA) y con la 

Organización mundial de Salud (OMS).
7
 

Imagen 9: Pagina web relativa al estudio EMOPEM. 
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La notificación de reacciones adversas se hacía, así como se establece en el Real 

Decreto 711/2002, de 19 de julio, a través de la tarjeta amarilla mediante las sospechas 

de reacciones adversas relacionadas con medicamentos nuevos, medicamentos usados 

en diferentes condiciones, y las que sean graves o inesperadas y que no están descritas 

en la ficha técnica.
8
 

Actualmente, el notificador rellena un formulario en la página de la AEMPS.
9
 

Durante mi estancia, fue necesario notificar una reacción adversa debido al uso de 

pregabalina, más conocida por Lyrica® (Pfizer), como se puede verificar en el anexo 2.
 

 

5. Atención farmacéutica 

 La validación es el paso en el que el farmacéutico es responsable de revisar la 

medicación de cada paciente. Así que es necesario confirmar se tiene duplicidades, 

dosis y/o duración de tratamiento inadecuado, vía de administración y verificar si 

existen contraindicaciones, interacciones o reacciones adversas.
6
 Para que se pueda 

seguir con la atención farmacéutica, el primero paso al ingreso del paciente es rellenar 

la hoja de seguimiento representada en el anexo 3. 

Esto solo es posible una vez que el farmacéutico tiene acceso a toda la historia 

clínica del paciente y así puede hacer una valoración adecuada y eficiente. 

Si alguna vez es necesario una intervención, el farmacéutico debe comunicar al 

médico y registrar la alteración en el sistema informático para que sea visible a todos los 

profesionales de la salud del hospital. 

Durante mis prácticas, yo presencié algunas intervenciones por parte del 

farmacéutico: 

- Un paciente que tenía pequeñas hemorragias nasales y que descubrimos que su 

causa era una interacción entre el fluconazol y acenocumarol; 

- Un paciente que empezó un tratamiento con pregabalina, tuvo temblores poco 

tiempo después y fue necesario notificarlo (Anexo 2); 

- Advertir al médico que no se puede dividir comprimidos de liberación retardada; 

- Alterar posologías ya que esta debe ser disminuida en situaciones de 

insuficiencia renal. 

Como podemos verificar, las intervenciones del farmacéutico en los hospitales 

en España son muy importante, una vez que así se consigue evitar algunos errores o 

intervenir más pronto. 
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5.1. Población anciana 

En la actualidad en España los mayores de 65 años representan el 17% de la 

población. Esta población anciana es la que acumula mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y discapacidad constituyendo un grupo de gran importancia en la 

terapéutica actual ya que consumen entre el 25-50% de los medicamentos prescritos.
11

 

 A veces son prescriptos medicamentos potencialmente inapropiados (PIM) que 

se asocian a un mayor riesgo de eventos adversos, morbilidad y utilización de recursos 

sanitarios.
12 

Se entiende por PIM en el paciente anciano, aquel que presenta un riesgo 

significativo de causar un evento adverso en este segmento de población, bien porque 

existen alternativas terapéuticas más seguras, bien porque está prescrito a dosis 

inapropiadas, duración excesiva o muestra especial tendencia a interaccionar con otros 

fármacos o con la propia patología del paciente.
13

 

La prevalencia de PIM en la población española es muy elevada (70%). Estos 

resultados apoyan la necesidad de adoptar medidas enfocadas a mejorar la calidad de la 

prescripción prioritariamente en pacientes dependientes y polimedicados.
12

 

Como sabemos, el HSJD es conocido de ofrecer tratamiento principalmente a 

ancianos  y por eso nosotros, como farmacéuticos, es esencial prestar más atención a 

todos los medicamentos que fueron prescriptos al paciente para que sean evitados lo 

máximo de errores y también mejorar la calidad de vida del paciente. 

Asimismo durante mi estancia todos los días evaluamos la medicación de cada 

paciente ingresado y se necesario informar al médico las alteraciones que debe hacer. 

A veces, algunos ancianos están tomando mucha medicación, así que es 

necesario disminuirla pues debido a la edad avanzada, hay muchos medicamentos que 

se consideran inapropiados.
 12

 Como ejemplo, conseguimos mejorar un poco la calidad 

de vida de un paciente pluripatológico ya que al principio tenía que tomar 27 pastillas al 

día. 

 

5.2. Insuficiencia renal 

Por otro lado, como es muy común la insuficiencia renal en pacientes de edad 

avanzada, es necesario tomar en atención que algunos fármacos pueden tener sus 

concentraciones en el organismo aumentadas una vez que suya metabolización está 

disminuida debido a una falla renal. Así que todos los días mirábamos los valores de 
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creatininas de pacientes con insuficiencia renal y calculábamos el aclaramiento de 

creatinina (ClCr) en base a dichos valores.  

Al final, para cada paciente se verifica que la posología indicada sea la más 

adecuada para su grado de insuficiencia renal. A veces fue necesario informar al médico 

y cambiar la dosis prescrita porque estaba elevada. 

 

5.3. Interacciones medicamentosas 

Otro punto también desarrollado fue las interacciones medicamentosas. Durante 

mis prácticas dimos mucha atención al anti fúngico fluconazol, pues este fármaco es 

muy conocido por tener interacciones con medicamentos muy comunes en pacientes de 

edad avanzada.  

El fluconazol es un inhibidor de algunas enzimas pertenecientes al Citocromo 

P540, así que impide la metabolización de una gran cantidad de fármacos, así como por 

ejemplo algunos bien conocidos: anti-hipertensivos, diuréticos, anti-arrítmicos, anti-

depresivos, etc. 

 

6. Evaluación del estado nutricional 

Los pacientes que se encuentran desnutridos cuando ingresan en el hospital 

suelen tener estancias hospitalarias más largas, experimentar más complicaciones y 

presentar mayores riesgos de morbilidad y mortalidad que los pacientes cuyo estado 

nutricional es normal.
14

 La prevalencia de desnutrición es aún mayor en ancianos con 

las funciones cognitivas alteradas y se asocia al deterioro cognitivo.
15

 

Una buena evaluación nutricional permite a los profesionales de salud llevar a 

cabo una intervención temprana para proporcionar el apoyo nutricional adecuado, evitar 

un mayor deterioro y mejorar los resultados para el paciente.
16

 

Actualmente, en el servicio de farmacia de HSJD hay un protocolo de valoración 

nutricional en los pacientes ancianos que permite diagnosticar el estado de malnutrición 

evidente o de curso subclínico, identificar la etiología de los posibles déficit 

nutricionales y saber cuál es el soporte nutricional más adecuado para cada paciente. 

Para que este estudio sea válido es necesario tener en cuenta los siguientes 

parámetros:  

- Pacientes con edad superior o igual a 65 años; 

- Ingresados en la unidad de medicina interna o geriatría; 

- No portadores de nutrición artificial al ingreso; 
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- Se excluyen aquellos pacientes que por su situación cognitiva, funcional y/o 

falta de acompañamiento, no es posible completar los formularios. 

Para empezar, en el día posterior al ingreso del paciente se hace una evaluación 

global del estado nutricional mediante cuestionarios validados, así como el Mini 

Nutritional Assessment (MNA) que es actualmente lo más adecuado para pacientes 

ancianos (Anexo 4). 

Además del MNA también se utilizan otras formas de evaluar el estado 

nutricional del paciente, utilizando parámetros más concretos. Así, se creó un 

formulario más completo en el que aparecían reflejados los siguientes datos: 

 Datos sociodemográficos: edad, procedencia (domicilio/residencia); 

 Parámetros nutricionales: 

- MNA
®
, CONUT

®
, CHANG

®
; 

- Tipo de dieta: basal, túrmix, diabética, con/sin sal, entre otras; 

- Suplementación; 

- Requerimientos nutricionales: mediante la ecuación de Harris - Benedict que 

permite valorar cuales son los requerimientos energéticos en personas sanas. 

 Parámetros antropométricos: 

- Grasa (medición de los pliegues tricipitales); 

- Perímetro de la pantorrilla y circunferencia braquial; 

- Índex de masa corporal (IMC); 

- Peso (todos los pacientes son pesados en el momento del ingreso); 

- Altura.  

 Parámetros bioquímicos: 

- Albúmina - Tiene una vida media de 20 días, por lo que es muy útil en una 

valoración inicial, pero no refleja los cambios agudos que puedan producirse en el 

estado nutricional de un paciente. Una baja concentración se correlaciona con alta 

incidencia de complicaciones médicas, así como enfermedades inflamatorias o renales; 

- Linfocitos - tienen valor pronóstico en la predicción de la aparición de 

complicaciones; 

- Colesterol – Este lípido es esencial para toda la vida y su disminución puede ser 

indicativa de una malnutrición. 
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La relación entre estos tres parámetros constituye otro sistema de cribado para el 

Control Nutricional (CONUT
®
) que posibilita valorar la situación nutricional de los 

pacientes ingresados en el hospital con gran eficacia. 

Después de rellenar este formulario que incluí varios parámetros (anexo 5), se 

continúa el seguimiento nutricional del paciente a través de la valoración de la ingesta, 

que tiene como finalidad conocer la cantidad de alimento ingerido que es imprescindible 

para evaluar el estado nutricional del individuo y, por supuesto, en caso de cualquier 

planteamiento de intervención nutricional.  

Así, se determina y anota en la hoja de registro de ingesta durante tres días y en 

cada toma (desayuno, comida, merienda y cena) como se puede ver en el anexo 6. Al 

final de esos tres días se calcula el porcentaje de ingestas y se interpreta de forma 

personalizada a cada paciente para saber que se puede hacer para mejorar su nutrición y 

así facilitar también su recuperación. 
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Conclusión 

 Mi estancia en HSJD fue una experiencia muy enriquecedora y agradable que 

me permitió comprender la realidad de trabajar en el servicio de farmacia hospitalaria. 

El farmacéutico hospitalario desempeña varias funciones que son de carácter técnico, 

científico y administrativo. Todas sus tareas son fundamentales para que la calidad 

prestada por este servicio sea la mejor posible. 

 Durante estos tres meses, intenté demostrar todos los conocimientos adquiridos 

en la universidad, pero la actuación farmacéutica en estos servicios requiere mucha 

experiencia que solo puede ser adquirida con estancias enriquecedoras como esta. 

 Así, aprendí algunas de las funciones y procesos más importantes que tienen 

lugar en el SF de este hospital. Esto fue posible porque todo el equipo en el SF se 

esforzó para que yo entendiese todo y me atendieron a todas las dudas que me fueron 

surgiendo. 

Todo lo relacionado con la parte nutricional fue una experiencia nueva para mí, 

porque he aprendido sobre los aspectos a estudiar en la nutrición en ancianos y como se 

pueden hacer en el medio hospitalario.  

Además, todo el contacto que tuve con los pacientes ha sido también una 

experiencia que considero bastante importante y enriquecedora en la cual aprendí como 

nos debemos comportar con los pacientes que se encuentran muchas veces en 

situaciones delicadas. 

Por otro lado, las prácticas en este hospital me dejaron muy satisfecha porque he 

aprendido mucho en todos los sentidos. Yo he desarrollado conocimientos en diversas 

áreas, así como en la farmacia, a nivel social y también a desenvolverme en un nuevo 

idioma. 
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Anexos 

 
 

Anexo 1: Listado de medicamentos de un paciente que corresponde a un cajón 
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Anexo 2: Modelo de una notificación de una reacción adversa a la AEMPS 
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Anexo 3: Hoja de seguimiento 
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Anexo 4: Cuestionario de evaluación nutricional (MNA) 
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Anexo 5: Formulario de evaluación nutricional usado en HSJD 
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Anexo 6: Hoja de control de ingestas 

 

 

CONTROL DE INGESTA          TIPO DE DIETA: 

NHC: PACIENTE: 

         
HAB: 

 MES: DÍA                       

             

DESAYUNO 

N                       

P                       

R                       

B                       

MB                       

 
            

COMIDA 

N                       

P                       

R                       

B                       

MB                       

 
            

MERIENDA 

N                       

P                       

R                       

B                       

MB                       

 
            

CENA 

N                       

P                       

R                       

B                       

MB                       

             SUPLEMENTO:                       

N: NADA N                       

P: 1/4 PARTE P                       

R: LA MITAD R                       

B: 3/4 PARTES B                       

MB: TODO MB                       

             OBSERVACIONES:                     
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