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RESUMO 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária, de caráter obrigatório para completar a 

formação académica do farmacêutico, promove o primeiro contacto do estudante com a 

profissão farmacêutica, preparando-o para o futuro que se avizinha. É uma das etapas 

mais importantes no mestrado integrado em ciências farmacêuticas e ao longo deste 

põem-se em prática os conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo do 

curso, sendo um impulsionador na evolução enquanto profissional de saúde. Promove, 

ainda, o desenvolvimento de um raciocínio crítico e a capacidade de resposta rápida às 

situações, uma vez que somos constantemente colocados à prova. 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária iniciou no dia 27 de abril de 2015, 

tendo-se prolongado até ao dia 26 de agosto de 2015, na Farmácia Birra, sob orientação 

do Dr. Luís Afonso. 

Durante estes quatro meses foi-me possível confirmar que as matérias lecionadas na 

faculdade apenas nos fornecem as bases necessárias, sendo a experiência do dia a dia, 

o contacto com os utentes e a constante necessidade de adquirir mais conhecimentos 

para responder de forma mais eficaz às adversidades diárias, que nos aprimoram 

enquanto profissionais. Neste relatório proponho-me a descrever, numa primeira parte, a 

realidade que vivenciei na Farmácia Birra: os conhecimentos adquiridos e todas as 

burocracias inerentes à farmácia de oficina e as atividades desenvolvidas (no Anexo I é 

possível encontrar o calendário correspondente ao meu percurso no estágio). Numa 

segunda parte, abordarei os temas que considero que mais marcaram o meu estágio, 

doenças cardiovasculares (no âmbito da realização de um rastreio que organizei na 

Farmácia Birra) e anemia. A dispensa de medicamentos para estas condições 

fisiopatológicas era uma constante diária, o que, na minha opinião, indica a necessidade 

de informação da população sobre como controlar estas doenças de modo a diminuir a 

sua prevalência na população portuguesa. Não obstante, consciente da necessidade de 

autonomia e empenho, procurei sempre colmatar falhas e contribuir para um melhor 

funcionamento da farmácia. Neste sentido, após o período inicial de adaptação, abordei 

os funcionários da farmácia no sentido de perceber em que podia contribuir, iniciando, 

assim, o desenvolvimento de algum trabalho relacionado com a organização e gestão 

que descreverei. 
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1ª PARTE – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

1. Introdução 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), em colaboração com a 

Ordem dos Farmacêuticos, proporciona aos estudantes do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, a realização da unidade curricular Estágio. O estágio curricular é 

o primeiro contacto dos estudantes com a realidade de trabalho de um farmacêutico e 

visa a integração dos futuros farmacêuticos no mercado de trabalho, sendo a melhor 

oportunidade de aprendizagem prática e consolidação de conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo da formação do futuro farmacêutico. 

O farmacêutico constitui, muitas das vezes, o último profissional de saúde a ter 

contacto com o utente, pelo que detém a responsabilidade de avaliar situações, orientar e 

informar sobre a condição de saúde daqueles que o procuram, prestando cuidados de 

saúde e aconselhamento adaptados ao utente, de extrema importância na sociedade 

atual. O local de excelência para exercício das funções farmacêuticas é a farmácia 

comunitária, que é encarada pelo utente como um local de promoção de saúde e bem-

estar. 

Com a elaboração deste relatório pretendo descrever os conhecimentos que adquiri 

durante a realização do meu estágio curricular na Farmácia Birra (FB), assim como 

relatar algumas das tarefas por mim realizadas durante este período, durante o qual o 

meu horário foi, maioritariamente, das 10h às 19h. Durante o meu estágio procurei tornar-

me uma melhor profissional a cada dia, seguindo sempre os princípios éticos e 

deontológicos da profissão. 

 

2. Organização da Farmácia Birra 

2.1. Localização e espaço exterior 

Situada numa zona privilegiada, a FB, uma farmácia centenária, tem como 

localização a Praça da Liberdade, n.º124/125, no concelho de Santo Ildefonso, distrito do 

Porto. Situada numa avenida movimentada como a Avenida dos Aliados, no centro do 

Porto, cumpre com o disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de 

agosto: encontra-se devidamente identificada com o símbolo ―cruz verde‖ (iluminado 

durante a noite em que a farmácia se encontra de serviço), assim como a designação da 

farmácia à entrada, a identificação da Diretora Técnica (DT) e o horário de 

funcionamento; na montra (alterada regularmente conforme as campanhas promocionais 

e produtos sazonais), consta a informação das farmácias de serviço do município, a 

respectiva localização e o contacto do farmacêutico responsável [1]. 
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Área de 
atendimento 

ao público
Armazém Laboratório

Instalações 
sanitárias

Gabinete de 
atendimento 

personalizado

Na porta, existe um postigo usado para o atendimento nas noites de serviço e, de 

modo a facilitar o acesso de utentes com mobilidade reduzida, existe uma rampa portátil 

adaptada para o efeito.  

A FB pertence ao grupo SOFARMA, ao qual pertencem outras cinco farmácias: a 

Farmácia Veloso Ribeiro, em Guifões, a Farmácia Santo Ovídio e a Farmácia Teixeira 

Lopes, em Gaia, a Farmácia Santos, em Braga, e a Farmácia Gomes, em Penafiel. As 

equipas das seis farmácias comunicam entre si diariamente, principalmente para 

empréstimo/troca de produtos, esclarecimento de dúvidas e partilha de informação, o que 

permite uma maior satisfação dos utentes. 

 

2.2. Espaço interior da Farmácia Birra 

A FB possui instalações adequadas que garantem a segurança e conservação dos 

medicamentos, assim como a comodidade e privacidade dos utentes e dos funcionários 

[1]. Para o cumprimento do disposto pelo INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) e na Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de 

novembro, a existência de algumas divisões na farmácia, torna-se essencial, tal como se 

pode ver na Fig.1. 

 

 

 

 

 

A área de atendimento ao público dispõe de um espaço adequadamente iluminado 

e ventilado, com um ambiente calmo e adaptado a uma comunicação ótima com o utente 

[2]. Existem 4 postos de atendimento ao público que se encontram a uma distância que 

garante a privacidade dos utentes no decorrer do atendimento e cada um possui um 

computador, associado a uma impressora e um leitor ótico de código de barras. Também 

existem dois terminais móveis para pagamentos por cartão multibanco e dois telefones 

portáteis através dos quais são feitas as encomendas de produtos pontuais que não se 

encontram em stock. 

Em toda a extensão da zona de atendimento existem diversas prateleiras onde estão 

expostos produtos de venda livre, principalmente da área da dermocosmética, higiene 

oral, capilares, puericultura, homeopáticos e produtos farmacêuticos típicos portugueses. 

Nas gôndolas os produtos vão variando consoante as necessidades do mercado no 

momento. Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) encontram-se 

expostos atrás dos balcões de atendimento. Nas gavetas estão armazenadas ligaduras, 

Fig. 1. Esquema representativo das divisões existentes no espaço interior da Farmácia Birra. 
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termómetros, testes de gravidez, emplastros, medicamentos para uso veterinário, entre 

outros. 

É importante que o armazenamento dos medicamentos e outros produtos de saúde 

na farmácia seja correto, de forma a garantir as melhores condições de conservação (à 

temperatura ambiente (25ºC±1ºC) e humidade relativa por volta dos 60%) assim como 

um acesso rápido aos mesmos por parte dos colaboradores da farmácia, impedindo, 

simultaneamente, que os utentes lhes acedam. Uma localização imediata dos produtos 

permite ao farmacêutico ou técnico de farmácia dirigir uma maior atenção ao utente e às 

suas necessidades.  

Na FB existe uma área multifuncional (armazém) que possui duas divisões. Uma das 

divisões é onde se dá a entrada de encomendas, onde se situa o laboratório (de 

pequenas dimensões, pelo que apenas inclui equipamentos mínimos para a preparação 

de xaropes) e se armazenam a maioria dos medicamentos, num móvel gaveteiro, 

separados por ordem alfabética e, no caso dos medicamentos genéricos por ordem 

alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI). De forma a evitar erros, 

determinou-se que medicamentos iguais com diferentes dosagens são armazenados por 

ordem crescente de dosagem, o mesmo acontece com medicamentos iguais com 

embalagens de dimensões diferentes. No armazenamento têm-se em atenção as 

validades, pelo que medicamentos com menor validade encontram-se na frente ou na 

parte mais exterior da gaveta para serem os primeiros a sair cumprindo a regra do FEFO 

(first expires/first out). O cumprimento destes princípios garante que os produtos que 

chegam primeiro à farmácia e/ou cujo prazo de validade (PV) será mais curto, serão 

dispensados em primeiro lugar [2]. Na outra divisão é possível encontrar o 

escritório/biblioteca e as soluções cutâneas e champôs/soluções capilares armazenados 

numa estante (por ordem alfabética), assim como o excedente de stock e produtos de 

venda livre que não se encontram expostos. Os psicotrópicos e estupefacientes são 

armazenados nesta última divisão num local destinado exclusivamente a estes. 

No armazém existe um frigorífico que garante as condições necessárias no 

armazenamento de medicamentos que implicam a conservação no frio. Quando surgem 

nas encomendas este tipo de medicamentos, estes são colocados de imediato no 

frigorífico, após verificação do seu correto transporte. 

Uma das tarefas que efetuei diariamente ao longo do meu estágio relacionou-se com 

o armazenamento dos produtos. Também me foi possível colaborar na organização do 

excedente de stock e das gavetas destinadas ao armazenamento, de modo a otimizar o 

espaço ocupado. 

O bom estado de conservação dos medicamentos e produtos de saúde 

armazenados na farmácia dependem das condições de temperatura e humidade, fatores 
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que garantem a qualidade de conservação até ao momento da dispensa [2]. De forma a 

garantir esta qualidade e de acordo com a legislação em vigor, a FB possui um sistema 

de registo de temperatura e humidade que se baseia em três termohigrómetros 

colocados em três áreas distintas da farmácia (armazém, área de atendimento e 

frigorífico). 

Junto à área de atendimento existe um gabinete de atendimento personalizado, onde 

a farmácia providencia os seguintes serviços: medição da pressão arterial e pulsação, 

realização de testes bioquímicos (colesterol total, lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

lipoproteínas de alta densidade (HDL), triglicerídeos (TG), glicemia, hemoglobina (Hb), 

urina e testes de gravidez), prestação de primeiros socorros e consulta de nutrição. 

Desta forma, as instalações internas da FB cumprem o estipulado pela Deliberação 

n.º 2473/2007, de 28 de novembro, relativo às divisões obrigatórias e áreas mínimas, 

estando de acordo com a legislação portuguesa e com as Boas Práticas de Farmácia 

(BPF) [1-3]. 

 

2.3. Fontes de informação 

O farmacêutico, como profissional de saúde, deve investir na sua formação e manter-

se atualizado de forma a melhorar a sua prática profissional diária. Deste modo, a FB 

dispõe de ferramentas úteis para consulta no processo de cedência dos medicamentos, 

em conformidade com disposto no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, e a Deliberação do 

INFARMED n.º 414/CD/2007, de 29 de outubro [1,4], sendo estas a última edição do 

Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa. 

Existem também vários centros de informação importantes, on-line, entre os quais o 

site do INFARMED www.infarmed.pt, Centro de Informação sobre Medicamentos da 

Associação Nacional das Farmácias (CEDIME), Centro de Informação do Medicamento 

da Ordem dos Farmacêuticos (CIM), Centro de Informação Antivenenos (CIAV), 

European Medicines Agency, (EMA) www.ema.europa.eu, Food and Drug Administration 

(FDA) www.fda.gov e Centers for Disease Control and Prevention (CDC) www.cdc.gov e 

www.drugs.com. Ao longo do meu estágio na FB usei frequentemente o Prontuário 

Terapêutico e o Resumo das Características dos Medicamentos (RCM), de modo a 

esclarecer dúvidas e a poder ceder aos utentes informações mais detalhadas, sempre 

que necessário. Como a FB é muito procurada por turistas, muitas vezes, tive 

necessidade de pesquisar fármacos existentes no mercado português semelhantes aos 

de outros países, usando as ferramentas on-line disponíveis para este fim. 
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2.4. Perfil dos utentes e contexto socioeconómico 

Devido à sua localização na Baixa do Porto, o conjunto de utentes que frequentam a 

FB apresenta, no geral, um perfil bastante heterogéneo. Conta com um vasto leque de 

utentes já de longa data, residentes locais ou trabalhadores nos estabelecimentos 

comerciais próximos da FB. Contudo, os utentes esporádicos perfazem a grande maioria 

dos que a frequentam, muitos turistas, principalmente em Época Alta, e utilizadores dos 

transportes públicos próximos da farmácia. 

De um modo geral, os utentes da FB integram a classe média e a faixa etária é 

bastante heterogénea, desde idosos polimedicados e portadores de doenças crónicas a 

jovens com patologias menores. 

 

2.5 Horário de funcionamento 

A FB está aberta ao público diariamente (incluindo Sábados, Domingos e feriados) 

das 8h às 22h, cumprindo com o disposto na legislação em vigor no DL n.º 53/2007, de 8 

de março, alterado pelo DL n.º7/2011, de 10 de janeiro, tendo surgido, mais 

recentemente, a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, que ainda sofreu uma ligeira 

alteração com a Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro. Este alargamento do horário da 

FB surgiu para tentar responder às necessidades dos seus utentes o mais prontamente 

possível e possibilitando a disposição dos seus serviços à classe trabalhadora, uma vez 

que o horário de funcionamento se estende após a hora de funcionamento da maioria dos 

estabelecimentos locais. 

Além disto, a FB cumpre com os serviços permanentes definidos previamente pela 

Administração Regional de Saúde e Associação Nacional de Farmácias [5,6], todos os 

meses.  

 

2.6. Recursos Humanos 

De acordo com o exposto no DL n.º307/2007, de 31 de agosto, os recursos humanos 

de uma farmácia podem ser divididos em duas categorias: o quadro farmacêutico e o não 

farmacêutico. No que ao quadro farmacêutico concerne, este deve incluir pelo menos 

dois farmacêuticos, o DT e o farmacêutico substituto [1]. 

A equipa de trabalho da FB é constituída por um grupo profissional maioritariamente 

jovem, de dez elementos, tal como se encontra na tabela 1, no qual me senti integrada 

desde o primeiro dia do meu estágio. Todos os colaboradores foram sempre muito 

prestáveis e contribuíram para a minha profissional. 
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2.7. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FB é o Spharm®, da empresa SoftReis®. Uma 

ferramenta essencial ao dispor do farmacêutico, de modo a otimizar o funcionamento da 

farmácia e que permite um registo de toda a informação, embora mantendo sempre a 

confidencialidade. Este programa é bastante intuitivo, facilitando o atendimento ao 

público e a sua eficácia assim como permitindo um controlo administrativo e uma melhor 

gestão da farmácia. É importante salientar que a utilização de um sistema informático traz 

imensas vantagens, no entanto pode bloquear o funcionamento da farmácia no caso de 

uma falha técnica. A verificação manual dos PV e a realização de inventários físicos, por 

exemplo, são realizadas sem o auxílio do sistema informático. 

Desde o primeiro dia do meu estágio tive a oportunidade de contactar e explorar o 

programa informático utilizado na FB, familiarizando-me com as suas funções. 

 

3. Circuito geral de medicamentos e produtos 

Durante o estágio na FB, foi-me possível acompanhar todo o circuito geral e 

comercial do medicamento (Fig. 2), desde que é apresentado na farmácia tanto por 

delegados que representam e divulgam a marca como através de formações à equipa da 

FB, até à encomenda, receção, armazenamento e dispensa. 

Diretora Técnica Dr.ª Graça Pereira Lopes 

Farmacêutico substituto Dr. Luís Gama Afonso 

Sócio-gerente Dr. Gustavo Lopes Barata 

Técnica de Farmácia Helena Alvarenga 

Técnico de Farmácia Pedro Coutinho 

Técnica de Farmácia Márcia Ventura 

Técnica de Farmácia Daniela Costa 

Técnica Auxiliar de Farmácia D. Eva Coelho 

Técnico Auxiliar de Farmácia Pedro Nogueira 

Auxiliar de Limpeza Estela Moreira 

Tabela 1. Colaboradores da Farmácia Birra e respetiva função. 
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3.1. Gestão de stocks 

O controlo e gestão de stocks de uma farmácia é essencial para assegurar a 

manutenção e sustentabilidade da mesma. O stock diz respeito à totalidade dos 

medicamentos e outros produtos existentes na farmácia, num dado momento, destinados 

à dispensa ou utilização [2]. Ao garantir uma boa gestão de stocks é possível satisfazer 

as necessidades dos utentes da farmácia, assim como maximizar o investimento de 

capital, sem que exista stock inativo e acumulado de produtos, promovendo assim a 

eficiência da farmácia [2]. Se o stock existente na farmácia é demasiado elevado, esta 

poderá não ter meios espaciais ou financeiros suficientes, contudo se é muito baixo as 

vendas poderão ser dificultadas devido a uma rutura de stock ou à fidelização dos 

utentes, ficando a imagem da farmácia comprometida. 

As quantidades mínimas e máximas podem ser ajustadas no Spharm® na ficha 

individual do produto, de acordo com o histórico de vendas. Ao atingir o limite de 

quantidade mínima existente na FB, o produto em questão é, automaticamente, sugerido 

na encomenda diária que, antes de ser enviada ao armazenista via modem, é analisada 

pelo farmacêutico. Ao longo desta análise é tida em conta a procura de produtos pelos 

utentes, as variações sazonais, a rotatividade do produto, o volume de vendas, as 

campanhas publicitárias de MNSRM, o espaço existente na farmácia, o tempo de entrega 

dos produtos e/ou as vantagens financeiras oferecidas (bonificações, prazos de 

pagamento ou descontos). Deve, ainda, ter-se em conta que segundo a Portaria nº 137-

A/2012, de 11 de maio, a farmácia deve ter em stock pelo menos três medicamentos do 

grupo dos cinco mais baratos de cada grupo homogéneo, com a mesma substância ativa, 

dosagem e forma farmacêutica [7]. 

Fig. 2. Esquema representativo do circuito geral e comercial do medicamento e etapas intervenientes na 
gestão da farmácia. 
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Os erros de stock que, por vezes são detetados, podem ter como causa erros na 

entrada da encomenda, erros nas vendas, devoluções, quebras ou furtos, 

 

3.2. Encomendas e Aprovisionamento 

As encomendas na FB são feitas de duas formas: aos armazenistas (via modem ou 

via telefónica), diariamente, e diretamente a laboratórios. 

As encomendas diárias são feitas a dois armazenistas preferenciais: OCP Portugal e 

Cooprofar. As encomendas via modem são efetuadas antes das 13:30h e antes das 

21:30h, através do sistema informático, que sugere os produtos a encomendar e que 

antes de envio é revista tal como mencionado no ponto 3.1. À OCP são encomendados, 

preferencialmente, produtos com preço de venda ao público (PVP) marcado (Éticos) e à 

Cooprofar produtos cujo PVP é definido pela farmácia (NETT), pois o preço de venda à 

farmácia (PVF) é, por norma, mais baixo relativamente a outros armazenistas. As 

encomendas por via telefónica fazem-se quando a farmácia não tem algum produto em 

stock, sendo também uma ajuda no esclarecimento de dúvidas junto do fornecedor 

(existência de produtos, comercialização, preço e tempo para entrega). Nestes casos em 

que há falta de algum produto, após encomenda via telefónica ao fornecedor, a farmácia 

tem no máximo 12h para o fornecer ao utente. Na FB há a possibilidade de deixar o 

produto em falta previamente pago, sendo criada uma reserva através do sistema 

informático que, no momento da entrada do produto em questão, lança um aviso no ecrã 

alertando o operador. Este, de seguida, coloca o produto na gaveta destinada às 

reservas juntamente com o comprovativo de pagamento. Nos casos em que o utente 

apenas deseja pagar o produto no ato de levantamento, este deve deixar a receita na 

farmácia (se Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) e comparticipado) junto à 

qual o produto é colocado assim que é dada entrada. Se se trata de MNSRM ou NETT 

estes apenas são colocados na mesa destinada a este tipo de reservas. 

Um dos trabalhos por mim desenvolvidos na farmácia relacionou-se, precisamente, 

com este último tipo de reservas. Com o avanço do meu estágio na FB, fui-me 

apercebendo da necessidade da sua organização, uma vez que as reservas que só são 

pagas no ato de levantamento não ficam registadas no Spharm®. Deste modo, aquando 

da entrada dos produtos no sistema, o operador não é avisado de que se destina a um 

utente específico, o que por vezes gera alguma confusão. Assim, a forma que encontrei 

para que os produtos nesta situação não sejam armazenados e, eventualmente, 

dispensados a outro utente, foi a de criar um formulário de reserva (Anexo II) a ser 

preenchido sempre que reservas deste género sejam efetuadas. Estes formulários foram 

colocados na mesa destinada ao efeito e, aquando da receção de novas encomendas na 

FB, o operador responsável por esta tarefa, reunia os formulários preenchidos e se 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

9 
Olga Mariana Ferreira da Cunha | 201003479  

surgisse algum produto com correspondência, colocava-o de lado, juntamente com o 

formulário.   

No que respeita às encomendas efetuadas diretamente ao laboratório ou 

representante do produto, a sua vantagem são os descontos comerciais e bonificações, 

contudo a entrega da mercadoria é mais demorada. Estas são feitas maioritariamente 

para produtos de venda livre, como os suplementos alimentares, dermocosméticos, 

produtos de puericultura ou MNSRM. Para alguns produtos em particular, especialmente 

os que correspondem a épocas sazonais, são acordadas com os representantes dos 

laboratórios, datas de entrega de acordo com as perspetivas de vendas para o ano. 

Durante o meu estágio pude observar diariamente o modo de procedimento e o que 

deve ser tido em atenção na realização das encomendas diárias, tendo-me sido permitido 

ao fim de algum tempo, proceder à realização desta mesma tarefa de forma autónoma. 

Este foi um avanço que considerei importante, por ser uma atividade que, na minha 

opinião, demonstra sentido de responsabilidade, exige atenção e concentração da parte 

do operador e noção das quantidades necessárias. No último mês realizei as 

encomendas mensais aos laboratórios Sandoz® e Generis®, nas quais são pedidas 

quantidades suficientes para aprovisionar a FB durante todo o mês seguinte, tendo em 

conta as vendas efetuadas nos meses anteriores e as existências no momento. 

 

3.3 Receção e conferência de encomendas 

Nos primeiros dias do meu estágio na FB, a maior parte das minhas funções foram a 

receção, conferência e armazenamento de encomendas. Considero que estas tarefas 

foram fundamentais, uma vez que, através deste contacto inicial com os medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, me foi possível aprofundar os meus conhecimentos (com 

a procura de informação e memorização das embalagens) e saber localizar prontamente 

no armazém da FB o local de armazenamento dos produtos. 

Os produtos encomendados chegam à farmácia em contentores específicos, sendo a 

receção de encomendas realizada num local próprio para o efeito, onde os produtos cuja 

entrada ainda não foi dada no sistema são separados daqueles cuja receção da 

encomenda já foi concluída. As encomendas que chegam à FB diariamente vêm 

acompanhadas por uma fatura em duplicado ou, por vezes, uma guia de remessa. Na 

fatura deve estar presente a identificação do fornecedor e da farmácia, o número e data 

da fatura, o valor total da fatura, identificação dos produtos (código nacional português 

(CNP), nome, forma farmacêutica, tamanho e dosagem), quantidades encomendadas e 

enviadas, PVF, taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), PVP (excepto nos 

produtos de venda livre), descontos e bonificações. As faturas de benzodiazepinas, 
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psicotrópicos e estupefacientes são acompanhadas pela requisição dos produtos em 

duplicado. 

A receção e conferência das encomendas são fulcrais para evitar falhas que se 

traduzam em erros de stock. Durante a conferência de cada encomenda são verificados o 

estado dos produtos, as datas de validade e as quantidades faturadas versus recebidas. 

A receção de cada produto é realizada com o auxílio do leitor de código de barras e o PV 

de cada produto alterado manualmente sempre que necessário, assim como o PVF ou a 

margem de lucro (caso se aplique). 

Os medicamentos e produtos de saúde Éticos possuem PVP estabelecidos pelo DL 

nº 112/2011, de 29 de novembro alterado pelo DL n.º 152/2012, de 12 de julho, enquanto 

os produtos NETT são comercializados com margens definidas pela farmácia (PVP = 

PVF x IVA x margem de lucro). Neste último caso são impressas etiquetas com o preço 

marcado estabelecido pela farmácia.  

No final de cada receção, confirma-se se o valor da fatura corresponde ao valor 

apresentado no sistema informático e é impresso um comprovativo da entrada dos 

produtos no verso do duplicado da fatura, que se anexa ao original e, posteriormente são 

arquivados para efeitos contabilísticos. 

No caso de existência de algum produto debitado mas não encomendado e/ou 

debitado mas que não foi enviado para a farmácia, procede-se à reclamação ao 

armazenista, via telefónica. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dar entrada de encomendas e fazer a 

sua conferência de forma autónoma, tendo até procedido à realização de reclamações 

sempre que necessário.  

 

3.4. Controlo dos prazos de validade e devoluções 

O controlo mensal do PV dos produtos existentes na FB é fundamental para garantir 

qualidade, eficácia e segurança no momento da dispensa. A garantia da não existência 

de produtos fora da validade na farmácia está relacionada com todo o circuito dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, desde a entrada dos mesmos no sistema 

informático. 

No final de cada mês, é impressa através do SPharm® uma lista de todos os 

produtos com PV a expirar dentro de dois meses. O PV dos produtos veterinários é 

verificado de cinco em cinco meses. Procede-se á confirmação manual dos produtos 

incluídos na lista, verificando-se cada unidade e anotado-se o PV mais baixo do produto 

que fica na farmácia para posterior atualização no sistema informático. Todos os produtos 

cuja validade termina em dois meses ou que já terá terminado são imediatamente 

recolhidos para proceder à sua devolução ao fornecedor ou laboratório, com a respetiva 
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nota de devolução. A nota de devolução é emitida em triplicado, onde duas cópias 

seguem para o fornecedor juntamente com o produto e a terceira é arquivada na FB. 

Nesta constam o nome do produto e respetivo CNP, a quantidade devolvida, a 

identificação do fornecedor, o motivo da devolução e o número da fatura da respetiva 

encomenda. Esta devolução permite, assim, que não haja uma perda total do capital 

investido aquando da aquisição do produto. 

Assim que recebe o produto, o fornecedor ou laboratório: envia uma nota de crédito 

correspondente ao valor do produto, envia outro produto igual com maior PV ou não 

aceita a devolução, dando a respetiva justificação. Neste último caso, a farmácia 

considera os produtos como perdas de existência e é efetuada uma quebra de stock, 

sendo o valor correspondente considerado prejuízo da própria farmácia. 

No final de cada mês, ao longo do meu estágio curricular, pude proceder à 

verificação dos PV dos produtos e medicamentos na FB, tendo também feito devoluções 

a fornecedores (por PV expirado, erros de pedido, embalagens danificadas ou produtos 

debitados não encomendados) assim como a sua regularização no SPharm®. 

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O ato de dispensa de medicamentos apresenta uma elevada importância no 

exercício da atividade farmacêutica, uma vez que envolve interação com o utente ou com 

os seus prestadores de cuidados de saúde. O farmacêutico é o profissional que melhor 

acompanha o estado de saúde do utente e o último com capacidade de intervenção na 

medicação prescrita. Assim, uma das principais funções nesta profissão é assegurar e 

alertar o utente para a adesão à terapêutica e para o uso racional do medicamento, 

contribuindo para uma maior segurança e qualidade de vida do utente, e fornecer 

informação útil e essencial acerca dos medicamentos [8]. Esta informação deve ser 

transmitida com recurso a linguagem adequada ao nível socioeconómico do utente, 

garantindo que este compreende o essencial e não fica confuso. 

Os medicamentos podem ser classificados em MSRM e MNSRM, contudo 

diariamente na farmácia comunitária também são dispensados dispositivos médicos 

(DM), produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC), entre outros. 

Desde o primeiro dia de estágio foi-me possível observar alguns dos profissionais da 

FB durante o ato de dispensa ao balcão, tendo na segunda semana iniciado o 

atendimento, com acompanhamento. Na minha opinião, a primeira semana do meu 

estágio foi fundamental neste aspecto pois, através da observação dos profissionais da 

FB, foi-me possível prestar atenção e interiorizar etapas importantes no momento da 

dispensa, como por exemplo: avaliação da medicação, tentando saber se está a tomar a 

medicação pela primeira vez ou se é crónica, garantir que o utente adquire toda a 
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informação relevante sobre os medicamentos dispensados (esquema posológico, forma 

de administração e finalidade) e, se necessário, ceder a informação por escrito para que 

possa ser consultada.  

Uma maior experiência ao balcão com o avanço do estágio, permitiu-me evoluir e 

aperfeiçoar o ato de dispensa, tendo sido um processo gradual, durante o qual encontrei 

diversos obstáculos, nomeadamente no que concerne ao aconselhamento, pelo que o 

auxílio dos membros da equipa da FB foi fundamental no esclarecimento de todas as 

minhas dúvidas. 

 

4.1. A receita médica 

É necessária uma receita médica para que se possa proceder à dispensa de MSRM. 

Esta deverá ser em formato eletrónico e materializada através da sua impressão, 

segundo a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, regulamentada pelo Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro, salvo raras exceções legais de falência informática, 

inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio ou outras situações até 

um máximo de 40 receitas por mês, em que se utilizam receitas manuscritas [9]. 

A Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, regulamentada pelo Despacho n.º 

9002/2015, de 12 de agosto, vem introduzir a prescrição eletrónica com 

desmaterialização da receita, ou seja, receita sem papel, acessível e interpretada através 

de equipamento eletrónico. Esta é realizada com recurso ao cartão de cidadão do utente, 

devendo ser garantido que nenhum dos dados bem como os códigos de acesso à receita 

desmaterializada são utilizados para outras finalidades ou que ficam arquivados no 

sistema informático da farmácia. A prescrição manuscrita é aceite se aplicáveis as 

mesmas exceções anteriormente descritas [10]. 

Durante o período do meu estágio, a utilização da receita eletrónica desmaterializada 

já tinha sido implementada em algumas farmácias, contudo a FB ainda não possuía os 

leitores dos cartões de cidadão, pelo que contactei sempre com receitas em formato 

eletrónico materializadas ou receitas manuscritas. 

Segundo a Lei nº 11/2012, de 8 de março, os medicamentos devem ser prescritos 

por DCI da substância ativa, com exceção dos medicamentos para os quais só existem 

originais de marca (não existindo medicamento genérico equivalente comparticipado) ou 

de prescrição individualizada, com justificação técnica [11-13]. Estas justificações 

excecionais são consideradas nos seguintes casos: 

 exceção a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 exceção b) reação adversa prévia; 

 exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 dias. 
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Cada DCI corresponde a um Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM), que após leitura ótica apresenta no sistema informático todas 

as apresentações bioequivalentes disponíveis tendo em conta o princípio ativo, a forma 

farmacêutica, a apresentação, a dosagem e o número de unidades, podendo o utente 

exercer o seu direito de opção [11,13]. No caso da dimensão das embalagens e da 

dosagem não estar mencionada na receita, deverá ser dispensada a embalagem com o 

menor número de unidades comercializada e com a menor dosagem. 

Aquando da apresentação da receita, o farmacêutico deve verificar se esta é válida. 

Para tal, deve possuir os seguintes conteúdos: número da receita, local de prescrição ou 

vinheta (caso receita manual), identificação do médico prescritor (nome, especialidade, 

número da cédula profissional e vinheta ou código indicativo) ou vinheta (caso receita 

manual), dados do utente, identificação do(s) medicamento(s) por DCI ou por marca, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens, 

posologia e duração do tratamento, entidade de comparticipação, indicação de regime 

especial quando aplicável, PV, data de prescrição e assinatura do médico prescritor. Se a 

receita for manual, não devem existir rasuras ou, no caso de existirem, devem estar 

devidamente rubricadas pelo médico. 

Em cada receita apenas pode ser prescrito um limite de quatro embalagens, num 

máximo de quatro medicamentos diferentes e por cada medicamento apenas se podem 

prescrever até duas embalagens. Os medicamentos de dose unitária são exceção, 

podendo prescrever-se quatro embalagens do mesmo, por receita [14]. No caso dos 

medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes e para os DM abrangidos pelo Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo (PNPC) da Diabetes Mellitus, na receita não podem 

constar outros medicamentos [13]. 

As receitas podem ser divididas em receitas não renováveis, cuja validade é até 30 

dias úteis após a data de emissão, e em receitas renováveis, cuja prescrição é utilizada 

para medicamentos de tratamento prolongado, tendo validade de 6 meses a contar a 

partir da data de emissão (3 vias). As receitas manuais não podem ter mais que uma via. 

 

4.2. Comparticipações 

São várias as entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos, 

contudo é o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que abrange a grande maioria dos 

beneficiários. Outros subsistemas de saúde podem atuar em complementaridade com o 

SNS, sendo a percentagem de comparticipação variável para cada entidade. Nestes 

casos, o utente apresenta o cartão de beneficiário correspondente à entidade de 

complementaridade, que é fotocopiado juntamente com a receita. 
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A percentagem de comparticipação assumida pelo SNS, relativamente ao regime 

geral, segue um sistema de escalões que varia de acordo com a utilização do 

medicamento, a indicação terapêutica, o consumo acrescido para doentes que sofram de 

determinadas patologias e também com a entidade prescritora, existindo quatro escalões: 

escalão A (90%), escalão B (69%), escalão C (37%), escalão D (15%) (DL n.º 48-A/2010, 

de 13 de maio, alterado pelo DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro). A percentagem de 

comparticipação é aplicada sobre o PVP do medicamento [15]. 

Existe ainda o regime especial de comparticipação, que é aplicado a beneficiários 

pensionistas, cujo rendimento total anual que não exceda 14 vezes o salário mínimo 

nacional, ou a beneficiários abrangidos por despachos específicos relacionados com 

determinadas patologias ou grupos especiais de utentes (doença de Alzheimer, artrite, 

doença inflamatória intestinal, dor crónica, dor oncológica, esclerose múltipla, psoríase, 

infertilidade, lúpus, entre outras). No caso de beneficiários pensionistas, na receita 

constam as letras ―R‖, ―RO‖ ou ―RT‖. Se se trata de alguma das patologias anteriormente 

referidas, a receita deve conter a letra ―O‖ e, no campo referente à designação do 

medicamento sujeito a comparticipação especial, a indicação da portaria, despacho ou 

DL associado [9,11,16-18]. O regime especial compreende comparticipação acrescida de 

5% ao escalão A e 15% aos restantes escalões. 

Existem ainda os protocolos do PNPC da Diabetes Mellitus, cuja comparticipação do 

Estado é de 85% para as tiras-teste e de 100% para as agulhas, lancetas e seringas, 

permitindo um maior acesso aos dispositivos destinados à monitorização e tratamento 

desta patologia na tentativa de diminuir a sua incidência [19,20]. 

Atualmente a comparticipação dos medicamentos pelo Estado tem como base o 

sistema de preços de referência, definidos pelo DL n.º 270/202, de 2 de dezembro [21]. 

Este é aplicável aos medicamentos comparticipados prescritos no âmbito do SNS e que 

estejam incluídos em grupos homogéneos, sendo atribuído a cada grupo, um preço de 

referência. O preço de referência corresponde ao valor médio dos cinco medicamentos 

genéricos (MG) mais baratos no mercado pertencentes a esse grupo homogéneo. O 

utente paga o montante correspondente à subtração entre o PVP do medicamento e o 

valor do preço de referência [22]. Trimestralmente, os preços dos medicamentos são 

revistos em conjunto pelos Ministros da Saúde e da Economia, mediante proposta do 

INFARMED, podendo resultar em alterações na comparticipação. 

Deve ainda referir-se que para alguns medicamentos, como é o caso do BETMIGA® 

ou do EXELON®, cuja comparticipação do Estado é nula ou muito reduzida, os 

laboratórios correspondentes comparticipam uma parte do medicamento, desde que o 

utente venha acompanhado de receita médica. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

15 
Olga Mariana Ferreira da Cunha | 201003479  

4.3. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o disposto no DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, MSRM é todo o 

medicamento que obedeça aos seguintes critérios [14]: ―pode direta ou indiretamente, 

sem vigilância médica, constituir um risco para a saúde do utente mesmo quando usado 

de acordo com as suas indicações terapêuticas‖, ―pode constituir um risco direto ou 

indireto para a saúde do utente se utilizado frequentemente em quantidades apreciáveis 

para finalidade terapêutica diferente daquelas a que se destinam‖, ―possui substâncias 

cuja atividade ou reações adversas seja imprescindível acompanhar‖ e/ou ―destina-se a 

administração parentérica‖. Por estes motivos, qualquer MSRM deve ser dispensado 

apenas na presença de uma receita médica válida. 

Após a validação da receita médica, o farmacêutico deve analisar potenciais 

interações com outros medicamentos ou alimentos, contra-indicações, intolerâncias ou 

alergias, verificar se a dosagem, via de administração, posologia e frequência são 

adequadas e questionar o utente se já tomou algum dos medicamentos anteriormente. É 

também da sua responsabilidade informar sobre a existência de MG e medicamentos de 

marca e perguntar a preferência do utente. No caso da presença de exceções à 

prescrição por DCI, o farmacêutico deve dispensar o medicamento que consta na receita, 

no caso das exceções a) e b), ou informar o utente da possibilidade de optar por 

medicamentos similares ao prescrito, desde que com PVP igual ou inferior a este, quando 

apresentada a exceção c) [13]. 

Durante o meu estágio foi-me sempre incutida a importância da confirmação dos 

códigos CNP lidos óticamente na embalagem dos medicamentos com os CNP ou 

CNPEM indicados na receita antes de terminar a venda, de modo a evitar erros na 

dispensa que possam implicar riscos para o utente (enganos na dosagem, forma 

farmacêutica, entre outros), assim como eventuais erros de stock. Além disso, no 

aviamento ao balcão também se deve ter a máxima atenção para que não sejam aceites 

receitas não conforme ou que ocorram inconformidades que possam levar à devolução 

de receituário. 

 

4.4. Medicamentos genéricos 

Um MG é ―um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, 

que serviu de referência‖, pelo que apresentam a mesma segurança e eficácia do 

medicamento de referência [22]. Uma das vantagens da introdução dos MG no mercado 

é o facto de terem um custo económico inferior aos medicamentos de marca, facilitando o 

acesso aos medicamentos de utentes de classes socioeconómicas inferiores. 
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Diariamente, na farmácia era abordada com questões por parte dos utentes sobre a 

eficácia dos MG e o porquê de serem mais baratos relativamente aos medicamentos de 

marca, o que demonstra a desconfiança e insegurança existente na população, que 

muitas vezes é incentivada pelos médicos prescritores. Sempre que me deparava com 

uma situação destas tentava esclarecer o utente em todas as suas questões, deixando 

sempre ao seu critério a escolha do medicamento. Deparei-me, por exemplo, com uma 

situação em que uma utente estava a tomar Venlafaxina 75mg de dois laboratórios 

diferentes, pensando que eram medicamentos diferentes. Este tipo de confusões podem 

levar a sobredosagem, o que coloca a saúde do utente em risco, pelo que se mostra de 

elevada importância esclarecer sempre o utente relativamente à sua medicação. 

 

4.5. Medicamentos sujeitos a legislação especial 

4.5.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Por atuarem no sistema nervoso central, os psicotrópicos e estupefacientes 

requerem um controlo muito rigoroso, pois provocam habituação e dependência física e 

psicológica. Como tal, submetem-se a uma legislação mais estrita para evitar o seu uso 

ilegítimo e controlar a sua obtenção e venda pela farmácia. Estes medicamentos estão 

indicados nas tabelas I e II anexas ao DL nº 15/93, de 22 de janeiro, ou no nº 1 do art igo 

86º do Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [23,24]. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são obrigatoriamente prescritos em receitas 

isoladas, num máximo de quatro embalagens do mesmo medicamento. A sua dispensa 

obedece às mesmas regras dos restantes MSRM, contudo é necessária a apresentação 

de vários dados de preenchimento obrigatório: nome completo do adquirente, número do 

cartão de cidadão ou bilhete de identidade e data de emissão, data de nascimento, 

registo do número da receita, dados do médico prescritor e morada do utente. No final da 

venda é impresso um documento que é anexado a uma fotocópia da receita e arquivado. 

O consumo de estupefacientes e psicotrópicos é enviado até ao 8º dia do mês 

seguinte ao INFARMED, devendo a farmácia manter arquivada uma cópia durante um 

período mínimo de três anos. Para além disto as farmácias enviam, trimestralmente, o 

consumo de estupefacientes, benzodiazepinas e psicotrópicos e, anualmente, o balanço 

com os registos de entrada e de saída destes [9]. 

Estes medicamentos quando são rececionados vêm juntamente com uma requisição, 

em duplicado. O original fica arquivado na farmácia durante um período de 3 anos e a 

cópia é carimbada e assinada pelo DT e enviada ao fornecedor, comprovando a receção 

na farmácia. 

No meu estágio na FB tive a oportunidade de efetuar a receção e dispensa deste tipo 

de medicamentos, assim como a organização das receitas no dossier onde as mesmas 
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são arquivadas, tendo no último mês do meu estágio efetuado o envio do receituário ao 

INFARMED, com a ajuda e supervisão do Dr. Luís Afonso. 

 

4.6. Conferência de Receituário e Faturação 

A conferência de receituário é o processo de organização e verificação de todas as 

inconformidades das receitas médicas aviadas, de modo a que sejam consideradas 

válidas e que a farmácia receba o valor respetivo à percentagem comparticipada. 

Assim, as receitas são separadas por subsistemas em lotes de 30 receitas seriadas, 

analisados para deteção de eventuais erros: se a medicação dispensada foi correta, o 

PV, a assinatura do prescritor, o carimbo da farmácia e a assinatura do funcionário que 

aviou a receita. 

No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes e imprime-se o Verbete de 

Identificação de Lote, a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final para cada entidade 

comparticipante. Esta documentação é, posteriormente, enviada para o Centro de 

Conferência de Faturas e para a Associação das Farmácias Portuguesas que procedem 

ao pagamento do valor das comparticipações [25]. Caso se verifiquem irregularidades, as 

receitas são devolvidas à farmácia, acompanhadas da devida justificação do erro. 

Quando tal acontece, a receita é analisada novamente a fim de verificar a possibilidade 

de ser corrigida e incluída na faturação do mês seguinte. Caso contrário, a farmácia 

assume o prejuízo da perda da comparticipação. 

Na FB defende-se que a atenção e responsabilidade no ato de dispensa é essencial 

para que os erros no receituário sejam minimizados. No final de cada mês, existem dois 

responsáveis pela conferência do receituário, o Dr. Luís Afonso e o técnico Pedro 

Coutinho, tendo eu no final dos últimos dois meses contribuído na realização desta tarefa. 

 

4.7. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Automedicação 

Os MNSRM são aqueles que não preenchem nenhuma das condições dos MSRM, 

podendo deste modo ser vendidos nas farmácias ou noutros locais de venda autorizados 

pelo INFARMED, sem obrigatoriedade de prescrição médica válida. São medicamentos 

não comparticipados, havendo um regime de preço livre estipulado por cada farmácia de 

acordo com a margem de lucro estabelecida, sendo os principais produtos de indicação e 

aconselhamento farmacêutico. 

Automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade com 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. As situações a que 

se destina a automedicação estão indicadas no Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho 

[26]. 
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A grande vantagem dos MNSRM é a de o utente não necessitar de recorrer a uma 

consulta médica, diminuindo a afluência a hospitais e centros de saúde. Contudo, apesar 

de serem classificados como mais seguros, carecem igualmente de indicações 

terapêuticas, de forma a evitar o uso erróneo pelos utentes. O farmacêutico deve avaliar 

o problema de saúde de que o doente se queixa, quais os sintomas, a sua duração e 

intensidade. Após eleição do MNSRM mais adequado, o farmacêutico deve instruí-lo 

sobre o modo de administração, a frequência da toma e respetiva duração de tratamento. 

Adicionalmente, deve aconselhar medidas não farmacológicas que possam 

complementar o seu aconselhamento e até evitar uma recidiva. 

A atenção farmacêutica pode contribuir deste modo para diminuir a prática da 

automedicação, uma vez que promove o uso racional dos medicamentos, evitando a 

ocorrência de efeitos indesejáveis, reações adversas ou até mesmo intoxicações 

medicamentosas. 

Durante o período do meu estágio, deparei-me com várias situações de uso 

indiscriminado e inadequado de medicamentos. Em todos os casos de automedicação 

que me surgiram, procurei sempre salientar que, em caso de persistência ou 

agravamento dos sintomas após o período de tratamento previsto, o utente deveria 

dirigir-se ao médico, pois poderia tratar-se de uma condição diferente da prevista. Esta 

foi, na minha opinião, a parte mais difícil do estágio, pelo que muitas vezes foi necessário 

recorrer à ajuda da equipa da FB para poder responder da melhor forma às necessidades 

dos utentes. Assim, foi-me possível potenciar os conhecimentos adquiridos durante a 

faculdade e adquirir novos conhecimentos práticos, o que se tornou gratificante. No 

anexo III apresento a título de exemplo alguns casos que me sucederam na farmácia e 

que considero interessantes. 

 

4.8. Outros Produtos Farmacêuticos 

4.8.1. Medicamentos e Produtos Veterinários 

Os medicamentos de uso veterinário obedecem à mesma legislação dos 

medicamentos para uso humano relativamente à produção, distribuição e 

armazenamento, não sendo comparticipados. O DL n.º 148/2008, de 29 de Julho, define-

os como ―toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou 

que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas‖ [27]. 

A FB dispõe de uma variedade de medicamentos veterinários para o controlo de 

patologias, desparasitantes internos e externos, suplementos alimentares, 
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anticoncecionais, antieméticos e produtos de higiene, armazenados num local próprio e 

separados dos medicamentos de uso humano. A embalagem destes produtos contém 

expressa em fundo verde a indicação de ―Produto veterinário‖ para evitar qualquer 

confusão. 

Considero que relativamente a este tópico não me sentia minimamente preparada 

uma vez que na FFUP não existe nenhuma unidade curricular que aborde medicamentos 

ou produtos veterinários. Assim, sempre que me era pedido este tipo de aconselhamento 

esclarecia as dúvidas com a equipa da FB, fui procurando adquirir algum conhecimento 

de forma autónoma e tive a oportunidade de assistir a uma formação da PARAVET® 

(Omega Pharma). Assim, considero que seria importante que a faculdade preparasse 

mais os alunos neste tipo de questões, proporcionando-lhes uma maior capacidade de 

aconselhamento dos utentes, no futuro. 

 

4.8.2. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Segundo o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, alterado pelo DL n.º 115/2009, de 

19 de maio, PCHC é ―qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, (…), com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais‖ [28,29]. 

Diariamente pude deparar-me com situações de aconselhamento de PCHC e 

apercebi-me da necessidade de busca de informação devido à elevada quantidade de 

marcas existentes no mercado, sendo fundamental a avaliação de qual o produto mais 

adequado ao utente. A procura destes produtos é influenciada por vários fatores, 

podendo-se destacar a época do ano, necessidade do utente, padrões de beleza, 

preferências pessoais e publicidade nos meios de comunicação social. 

Esta é uma das áreas em que o aconselhamento por parte do farmacêutico é mais 

procurado por ser fidedígno, sendo importante que este esteja á altura das exigências de 

cada utente. Desta forma, procurei informar-me o mais possível ao longo do meu estágio 

através da leitura dos catálogos correspondentes às marcas comercializadas na FB e da 

participação em formações, tal como será referido no tópico 6. 

 

4.8.3. Produtos de puericultura e obstetrícia 

Segundo o disposto no DL n.º 10/2007, de 18 de janeiro, artigo de puericultura é 

qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a 

alimentação e a sucção das crianças. Incluindo-se acessórios como tetinas, chupetas, 

biberões, escovas de dentes, entre outros [30]. Na área de obstetrícia existe uma grande 

procura de soutiens de amamentação, cremes antiestrias e de hidratação, entre outros. 
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Esta foi uma área na qual também senti bastante dificuldade no aconselhamento, 

uma vez que abrange um grupo populacional com características muito específicas, 

sendo mais um aspeto que não é abordado na FFUP e que considero de extrema 

importância, uma vez que os recém pais se dirigem muitas vezes às farmácias para 

esclarecer dúvidas acerca dos seus bebés. No entanto, sempre que me deparei com 

alguma situação de aconselhamento neste aspeto, tive o apoio da equipa da FB. 

 

4.8.4. Produtos Fitoterápicos 

Os produtos fitoterápicos são medicamentos tradicionais à base de plantas com o fim 

de prevenir e tratar doenças ou utilizados em tratamento complementar a outras 

terapêuticas, sendo regulamentados pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto. O uso 

indiscriminado destes produtos pode comportar riscos, uma vez que podem apresentar 

risco de interação com outros medicamentos ou efeitos adversos. Neste aspeto o 

farmacêutico tem um papel preponderante no ato da dispensa, dado que muitos dos 

utentes que vão à farmácia à procura de produtos fitoterápicos nunca receberam 

informação adequada de um profissional de saúde. Na FB, os produtos fitoterápicos mais 

solicitados eram os laxantes, os calmantes e os chás. 

 

4.8.5. Suplementos alimentares 

A procura pelos suplementos alimentares é bastante elevada, principalmente dos 

que se destinam à fadiga física e mental, ao aumento da concentração e memória e ao 

emagrecimento. O DL n.º136/2003, de 28 de junho, define-os como géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias/nutrientes ou outras com 

efeitos nutricionais ou fisiológicos [31]. Apenas os suplementos de emagrecimento e de 

melhoria do desempenho sexual têm controlo por parte do INFARMED [32]. 

Sempre que dispensava algum suplemento alimentar explicava a importância de um 

estilo de vida saudável, e que não são substituintes de uma alimentação equilibrada e 

adequada, constituem apenas um complemento. 

 

4.8.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Os produtos para alimentação especial são aqueles que pela sua composição 

especial ou devido a processos especiais de fabrico diferem dos alimentos de consumo 

corrente, sendo adequados às necessidades nutricionais especiais de determinados 

utentes [33]. Destinam-se a pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo 

se encontra perturbado ou que se encontram em condições fisiológicas especiais e a 

lactentes ou crianças entre 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde [35]. 
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Ao longo do estágio tive a oportunidade de dispensar estes produtos, principalmente 

leites e papas para lactentes. 

 

4.6.7. Dispositivos médicos 

Os DM ―são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos 

dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença. Devem atingir 

os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, 

metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos medicamentos‖ [36]. 

Na FB, os DM mais solicitados são o material ortopédico (canadianas, meias, pulsos 

e pés elásticos), as tiras de teste, as lancetas, os preservativos, as luvas de exame, os 

dispositivos de penso, os sacos de urina e colostomia. 

 

4.6.8. Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

A Homeopatia baseia-se em três princípios - globalidade, similitude e altas diluições 

– e defende a cura pelo semelhante. À luz da Lei nº45/2003 de 22 agosto, a homeopatia 

é uma Terapêutica Não Convencional, conceito que engloba todas ―aquelas que partem 

de uma base filosófica diferente da medicina convencional e aplicam processos 

específicos de diagnóstico e terapêuticas próprias‖ [37].  

O medicamento homeopático é definido como: ―medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários princípios‖ [14]. 

Na FB, os produtos homeopáticos mais solicitados são xaropes antitússicos e os 

cremes para queimaduras, picadas de inseto, alívio de irritações. 

 

5. Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

Cada vez mais a farmácia se transforma num espaço de saúde diversificado e se 

afasta do mero estabelecimento de dispensa de medicamentos. Ao longo deste relatório 

fui alertando para a responsabilidade do farmacêutico nas diferentes áreas de serviço, 

pelo que na FB existe um serviço diversificado em que os utentes podem usufruir de 

inúmeras opções e ofertas para melhorar o seu bem-estar. Assim, é possível a 

monitorização de doenças crónicas com elevada prevalência, nomeadamente a 

Hipertensão Arterial (HTA) e a Diabetes Mellitus. 

Durante o meu estágio realizei medições dos parâmetros que descrevo em seguida, 

prestei o aconselhamento farmacêutico e acompanhei os utentes, sempre que 

necessário. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

22 
Olga Mariana Ferreira da Cunha | 201003479  

5.1. Pressão arterial e pulsação 

Esta determinação é geralmente solicitada por doentes que tomam medicação para 

controlo da pressão arterial, por pessoas que vão ajustar a medicação e o médico pede 

para fazer a medição com frequência antes do ajuste e por pessoas que apresentam 

sintomas como tonturas ou dores de cabeça. A determinação é feita através de um 

tensiómetro automático e os valores de referência ideais para a pressão arterial rondam 

os 120/80 mmHg [38]. Mediante os valores obtidos pelos utentes, deve ser feita uma 

intervenção oportuna, desde o simples aconselhamento de medidas não farmacológicas 

até, em casos extremos, ao encaminhamento para o médico. Este serviço era-me 

solicitado diariamente e no momento da determinação, tentava incutir a importância dos 

hábitos de saúde e promover a adesão à terapêutica para melhoria dos resultados. 

 

5.2. Colesterol e triglicerídeos 

Durante o meu estágio a FB adquiriu um novo aparelho de medição destes 

biomarcadores, que possibilita a medição simultânea do colesterol total, LDL, HDL e TG. 

Estas medições devem ser efetuadas em jejum e os seus valores de referência são: para 

o colesterol total <200mg/dL, LDL <100mg/dL, HDL> 40mg/dL para TG <150mg/dL [39]. 

Estes são fatores de risco cardiovascular, pelo que se mostra importante acompanhar o 

doente e promover uma dieta adequada. 

 

5.3. Glicemia 

A determinação da glicemia é geralmente pedida por utentes que querem fazer o 

controlo e o despiste da Diabetes Mellitus assim como o controlo da eficácia dos 

medicamentos utilizados para esta patologia. Os valores de referência normais em jejum 

são de 70 a 100 mg/dL e pós-prandriais de 70 a 140 mg/dL [40]. 

 

5.4. Análise à urina 

A FB possui um aparelho semiautomático para análise da urina que permite o 

despiste de problemas, como infeções urinárias, problemas renais e hepáticos. No âmbito 

da farmácia comunitária, esta análise tem particular interesse quando há suspeita de 

infeção urinária. No caso de resultado positivo a algum dos parâmetros indicativos de 

infeção urinária (bacteriúria e nitratos), o utente é encaminhado para o médico. Se 

negativo e o problema persistir, pode tratar-se de outro problema pelo que o utente 

deverá ser visto pelo médico. Este teste também é útil quando um utente já teve 

previamente uma infeção e, tendo sido medicado, quer saber se esta já está resolvida. 
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5.5. Hemoglobina 

Durante o meu estágio a FB adquiriu um novo aparelho que permite a medição dos 

níveis de Hb, contudo por não ser muito habitual efetuar-se este tipo de medições numa 

farmácia de oficina, os utentes não solicitavam a medição dos mesmos. Porém, de modo 

a dar a conhecer aos utentes habituais da FB decidi organizar um dia dedicado à anemia, 

ao longo do qual efetuei medições dos valores de Hb dos utentes que se mostraram 

recetivos em participar e procedi à distribuição de alguns panfletos sobre o assunto. No 

anexo IV é possível consultar uma tabela com os valores de Hb obtidos nos participantes 

no ―Dia da anemia na Farmácia Birra‖. Os valores normais de Hb nos homens devem ser 

acima dos 13,0 g/dL e nas mulheres acima de 12,0 g/dL [41]. 

 

5.6. Determinação do peso 

A FB possui ao dispor dos utentes uma balança para determinação do peso, sendo 

dever do farmacêutico alertar para as consequências do excesso ou carência de peso, 

assim como incentivar o utente à prática de hábitos de vida saudáveis. 

 

5.7. Outros serviços de saúde prestados 

Para além dos serviços já referenciados, a FB dispõe ainda de consultas de nutrição 

todas as segundas-feiras à tarde, após marcação com a profissional de saúde 

responsável. 

 

5.8. Ações no âmbito da saúde pública  

O programa VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de embalagens e 

medicamentos) está ao dispor dos utentes, dando-lhes a oportunidade de depositar os 

medicamentos que têm em casa e já não são utilizados num contentor adequado. A 

recolha é feita pelas farmácias para contentores próprios e identificados com a 

informação da farmácia, peso e armazenista que procedeu à recolha do mesmo. A 

VALORMED recolhe os contentores junto dos armazenistas e procede às diligências 

necessárias para proceder à reciclagem e incineração dos medicamentos de uma forma 

segura e ecológica [37].  

Anualmente, a Assistência Médica Internacional (AMI) realiza uma Campanha de 

Reciclagem de Radiografias nas Farmácias Portuguesas, à qual a FB aderiu. Esta 

campanha baseia-se na sensibilização de quem possui radiografias sem valor de 

diagnóstico em casa para que as entreguem nas farmácias. Cada tonelada de 

radiografias recolhida origina cerca de 10Kg de prata, cuja venda ajuda a AMI nas 

campanhas humanitárias e na melhoria da sua assistência. 
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5.9. Farmacovigilância 

Segundo o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias, por serem um local 

privilegiado para a recolha de informação sobre Reações Adversas Medicamentosas 

(RAM), têm o dever de colaborar na farmacovigilância através da identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos, permitindo o 

seguimento das suas possíveis RAM [1]. As suspeitas de RAM devem ser notificadas 

através da ficha de notificação, telefone, fax, e-mail ou via on-line à Unidade 

Farmacovigilância Norte http://ufn.med.up.pt/. Esta situação abrange apenas os produtos 

que se encontram sobre a alçada do INFARMED. No caso dos suplementos alimentares, 

a notificação de efeitos indesejáveis deve ser enviada para a Direção de Serviços de 

Nutrição e Alimentação. É da responsabilidade do farmacêutico consciencializar o utente 

para a importância de reportar possíveis RAM. 

Durante o meu estágio não surgiu a oportunidade de fazer o registo de uma RAM. 

 

6. Formações 

O Aconselhamento Farmacêutico é fundamental no papel que este profissional 

desempenha na sociedade, por ser responsável pela seleção de MNSRM e/ou indicação 

de medidas não farmacológicas. O sucesso da sua intervenção depende da capacidade 

do próprio farmacêutico para absorver o máximo de conhecimentos, através da formação 

ministrada na faculdade e da formação contínua ao longo da sua carreira profissional. 

A FB prima pela qualificação e competência dos seus profissionais, pelo que estes 

participam com frequência em formações das várias marcas e laboratórios, a fim de 

estarem familiarizados com os produtos de venda na farmácia e com patologias 

particulares. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de assistir a formações de diferentes 

marcas e laboratórios, nomeadamente LIERAC®, na sede da marca, no Porto, 

REUMON®, PARAVET®, VICHY®, Qi® e MARVIS®, por representantes da marca na FB 

e uma formação sobre ―Medicamentos Seguros na Gravidez‖, na sede da Associação das 

Farmácias Portuguesas, no Porto. 

 

7. Qualidade 

O Sistema de Gestão da Qualidade para as Farmácias Portuguesas consiste num 

conjunto uniformizado de procedimentos e normas técnicas, que visam essencialmente 

monitorizar e aperfeiçoar os procedimentos internos, promover a formação dos seus 

colaboradores e garantir a satisfação dos utentes. Este sistema é sustentado pela 

legislação em vigor, pelo Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, pelas BPF 

para a Farmácia Comunitária e pela International Organization for Standardization (ISSO) 
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9001:2008. A FB cumpre muitos dos requisitos definidos pelas BPF, quer a nível das 

instalações e equipamentos quer a nível dos recursos humanos, procurando uma 

melhoria contínua dos seus serviços e desempenho. 

Ao longo do meu estágio, uma das tarefas por mim realizadas foi o desenvolvimento 

do Manual de BPF da FB (Anexo V), um documento que até ao momento se encontrava 

em falta na farmácia e que é de elevada importância, sendo até de carácter obrigatório. 

 

8. Conclusão 

A experiência adquirida ao longo destes quatro meses foi extremamente 

enriquecedora, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Foi o primeiro contacto 

que tive com a atividade profissional farmacêutica e foi, claramente, bastante desafiante. 

Foi-me possível desenvolver sobretudo competências técnico-científicas que 

complementaram a formação académica, para além de ter sido uma experiência que 

exigiu a minha adaptação a um meio totalmente novo, o que tornou o meu estágio muito 

dinâmico e interessante. Tive a oportunidade de desempenhar as diferentes tarefas do 

farmacêutico comunitário e constatar que este além de ser o profissional que dispensa os 

medicamentos, também é o confidente que ouve os problemas pessoais dos utentes e 

que atua no sentido de promover a saúde pública. 

Com a experiência fui ganhando mais confiança e adquiri capacidades que não se 

aprendem durante as restantes etapas do curso. Concluo esta etapa com a sensação de 

dever cumprido e mais apta e preparada para desempenhar a profissão farmacêutica, 

não só a nível profissional, mas também em termos pessoais, éticos e deontológicos. 

 

2ª PARTE – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS  
 

TEMA 1 - Doenças Cardiovasculares 
 

1. Objetivos 

Por ter iniciado o atendimento ao balcão nos primeiros dias de estágio, o meu 

contacto com os utentes permitiu-me desde cedo perceber quais as suas principais 

dificuldades e necessidades. Apercebi-me que grande parte das receitas aviadas incluía 

fármacos destinados ao tratamento da HTA, hipercolesterolémia e Diabetes Mellitus. 

Muitas vezes era abordada acerca da possibilidade de medição destes parâmetros 

contudo, ao aperceberem-se de que havia um custo associado, muitos dos utentes 

decidiam não o fazer. 

Posto isto, para que os utentes com alguma destas condições pudessem confirmar a 

eficácia do tratamento e os utentes aparentemente saudáveis pudessem controlar os 

parâmetros indicadores do estado destas patologias, decidi propor à DT da farmácia a 
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realização de um rastreio em que fosse possível a avaliação dos parâmetros bioquímicos 

usados no diagnóstico e controlo das doenças referidas. Contudo, após contacto com o 

laboratório fornecedor de tiras-teste e de analisar as possibilidades de realização de um 

rastreio gratuito cheguei à conclusão que apenas era possível efetuar a avaliação dos 

níveis de HTA, Colesterol, LDL, HDL e TG. No âmbito do rastreio, foram distribuídos aos 

participantes panfletos com informação relativa à HTA e hipercolesterolémia, a sua 

fisiopatologia, fatores de risco, diagnóstico e tratamento (Anexos VI e VII). O objetivo 

principal desta intervenção farmacêutica foi o de contribuir para um melhor controlo 

destas patologias e para a melhoria da qualidade de vida dos participantes. 

 

2. Enquadramento 

O referido rastreio teve lugar na FB, no dia 25 de Agosto de 2015, tendo sido feita a 

sua divulgação com cerca de 12 dias de antecedência, o que permitiu que os utentes 

interessados efetuassem a sua inscrição. A criação de uma lista de inscrição teve como 

objetivo evitar a formação de uma fila de espera no dia do rastreio, que poderia afetar o 

normal funcionamento da farmácia. A organização do rastreio foi da minha 

responsabilidade, assim como a medição de todos os parâmetros e aconselhamento 

farmacêutico, especialmente de medidas não farmacológicas. 

Com a autorização dos 44 participantes foi-me possível recolher alguns dados que, 

após análise, me permitiram tirar algumas conclusões que serão referidas ao longo deste 

relatório. 

 

3. Introdução teórica 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte prematura a 

nível Mundial, representando um custo considerável na prestação de cuidados de saúde 

[42,43,44]. 

Uma das patologias subjacente às DCV é a aterosclerose. A aterosclerose surge, 

normalmente na meia-idade já em estado bastante avançado, desenvolvendo-se durante 

anos sem manifestar sinais ou sintomas. Nestas condições, podem resultar doenças 

cardíacas e cerebrovasculares súbitas, frequentemente fatais [45]. A HTA também 

constitui um fator de risco para o aparecimento de doença cardíaca coronária, causando 

cerca de 50% dos ataques súbitos e aumento do risco de ataque hemorrágico [46].  

A incidência de DCV encontra-se aumentada no caso de associação de fatores de 

risco como tabagismo, alimentação pouco saudável, consumo de álcool, falta de 

atividade física, stresse, Diabetes Mellitus, obesidade, níveis de colesterol elevados e 

elevada pressão arterial [47,48]. Com a sua modificação e, preferencialmente, 

eliminação, a diminuição de eventos coronários ou cerebrais e a morte prematura de 
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indivíduos com DCV instaladas ou cujo risco cardiovascular se encontra aumentado, 

pode ocorrer [45]. 

A implementação de estratégias na prevenção de DCV mostra-se bastante 

importante, em que o farmacêutico deve desempenhar um dos principais papeis junto da 

população. A Farmácia Comunitária é o espaço ideal para implementar melhorias na 

saúde das populações, uma vez que permite um contacto próximo entre o profissional de 

saúde e o paciente sem ser necessário marcar uma consulta [49,50]. O farmacêutico 

deve promover um estilo de vida saudável [51-53], a sensibilização e educação da 

população no contexto da prevenção de DCV [49,50]. 

Tem-se verificado na população portuguesa uma redução na taxa de mortalidade 

devido a DCV, que se deve, principalmente, à consciencialização da população e, 

consequentemente, às alterações no estilo de vida [54-55]. 

 

4. Colesterol e Triglicerídeos 

4.1. Aspetos gerais 

O colesterol, um dos principais componentes das membranas celulares, e os TG são 

os principais lípidos presentes na corrente sanguínea, sendo produzidos no organismo 

humano e obtidos através da dieta [56,57]. A sua síntese ocorre principalmente no fígado 

e no intestino e o seu transporte na corrente sanguínea é efetuado por lipoproteínas [58].  

Um excesso de colesterol na circulação sanguínea pode acarretar a formação de 

depósitos nos vasos sanguíneos, formando placas ateroscleróticas que dificultam a 

irrigação normal dos tecidos por causarem um bloqueio parcial ou total do fluxo 

sanguíneo que se for dirigido ao coração e cérebro pode originar um enfarte do miocárdio 

ou um acidente vascular cerebral, respetivamente [45,57-58]. 

Os TG encontram-se maioritariamente armazenados nos adipócitos e o aumento dos 

seus níveis na corrente sanguínea aumenta o risco de DCV aterosclerótica [59]. 

Existem várias classes de lipoproteínas que diferem entre si nas apolipoproteínas que 

possuem na superfície e no conteúdo em TG e colesterol e, consequentemente, na 

densidade, que são: os quilomícrons, quílomicrons remanescentes, lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL), lipoproteínas de densidade intermédia (IDL), LDL, 

lipoproteína (a) e HDL [59]. As quatro primeiras são ricas tanto em TG como em 

colesterol, enquanto as restantes três contêm maioritariamente colesterol [59]. 

É o colesterol transportado pelas LDL que se deposita nas paredes das artérias, pelo 

que, quanto mais reduzido for o nível de LDL em circulação, maior será a saúde vascular. 

Já o HDL é responsável por proteger contra doenças vasculares, removendo o colesterol 

das paredes das artérias [59]. 
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4.2. Mecanismos fisiopatológicos 

A aterosclerose é uma doença inflamatória caracterizada pela acumulação de lípidos 

e células inflamatórias nas paredes das artérias (Fig. 3) [60]. O processo inicia-se com a 

deposição progressiva de colesterol das LDL na íntima das artérias levando a alterações 

da permeabilidade celular, infiltrando-se e acumulando-se na matriz extracelular [61-62]. 

Segue-se a chegada dos monócitos circulantes ao local que aderem ao endotélio e, após 

expressão de moléculas de adesão e seletinas, migram para o espaço subendotelial e 

transformam-se em macrófagos [61]. Estas lesões no endotélio favorecem a adesão de 

plaquetas que em combinação com as células endoteliais disfuncionais permitem a 

libertação de fatores quimiotáticos e fatores de crescimento [61]. Estes fatores são 

responsáveis pelo desenvolvimento da placa aterosclerótica devido à migração, 

acumulação e proliferação de células vasculares do músculo liso e leucócitos na íntima 

[61,63]. Entretanto, o colesterol das LDL é alvo de modificações oxidativas e enzimáticas, 

o que aumenta o número de reações pró-inflamatórias, havendo uma constante ativação 

e recrutamento de monócitos e outras células inflamatórias para a camada íntima da 

artéria [61]. Os macrófagos, ricos em ésteres de colesterol e ácidos gordos livres, 

libertam o seu conteúdo para as paredes das artérias, assim como moléculas pró-

trombóticas e metaloproteinases [61,64]. Um esquema deste processo pode ser 

observado na Fig. 4. 

O desenvolvimento e aumento de tamanho das placas ateroscleróticas pode levar à 

formação de vasos finos e imaturos, tornando as lesões ateroscleróticas suscetíveis à 

rutura [61]. A rutura da placa e exposição a substratos trombogénicos causa adesão das 

e ativação plaquetas na superfície vascular e ativação da cascata de coagulação com 

formação de trombos que geram as manifestações clínicas da aterosclerose [65,66]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Imagem representativa do mecanismo 
fisiopatológico na progressão da aterosclerose e alguns 

dos fatores de risco envolvidos. Retirado de [67]. 

 

Fig. 3. Imagem representativa da formação da 
placa aterosclerótica nas artérias coronárias 

[67]. 
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4.3. Epidemiologia 

Níveis elevados de colesterol aumentam a probabilidade de desenvolvimento de 

doença coronária cardíaca, estando o colesterol das LDL relacionado com o aumento do 

risco cardiovascular e o das HDL com a sua diminuição [67]. Um terço das doenças 

coronárias isquémicas a nível mundial é atribuído aos valores elevados de colesterol, 

estimando-se que cause 2,6 milhões de mortes [60, 68]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), na Europa, a prevalência de 

elevados níveis de colesterol na população é maior do que nos restantes continentes, 

atingindo 54% da população incluindo ambos os sexos [42, 60]. Em 2010, segundo o 

estudo Hipócrates, cerca de 56% da população portuguesa possuía níveis de colesterol 

total acima dos 190 mg/dL e/ou encontrava-se medicada com fármacos anti-lipidémicos 

[69]. 

 

4.4. Diagnóstico 

Elevados níveis de colesterol não estão associados a sintomas específicos, pelo que 

devem ser verificados com alguma regularidade [70]. Para monitorizar os níveis de 

colesterol é necessário recolher uma amostra de sangue, a partir da qual os níveis de 

HDL, LDL, colesterol total e TG são analisados [70]. Normalmente, a realização deste tipo 

de exames é feito após um jejum de pelo menos 12h, uma vez que os níveis de LDL e 

TG são afetados pela dieta, e evitando qualquer tipo de medicação que possa influenciar 

os resultados [70].  

 

4.5. Prevenção 

Os fatores de risco conhecidos responsáveis pela aterosclerose incluem elevados 

níveis de colesterol total e LDL, baixos níveis de HDL, HTA, tabagismo, Diabetes Mellitus, 

obesidade e sedentarismo [61,71]. Contudo, nem todos estes fatores podem ser 

controlados de modo a prevenir o aparecimento desta patologia [61]. 

É importante que a alimentação seja pobre em gorduras saturadas, de modo a baixar 

os níveis de LDL. A dieta mediterrânea possui propriedades cardioprotetoras que podem 

ser atribuídas a interações aditivas e sinérgicas entre todos os seus constituintes [72]. A 

sua composição baseia-se num elevado consumo de frutas e vegetais, cereais integrais, 

nozes, peixe e carne de aves de forma moderada. Lacticínios, carnes vermelhas e doces 

devem ser consumidos em baixa quantidade e vinho tinto moderadamente [61,73]. 

 

4.6. Tratamento 

A terapia medicamentosa é usada como complemento das medidas de prevenção 

mencionadas anteriormente [74]. Os principais fármacos usados no tratamento das 
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dislipidemias são as estatinas, fibratos, inibidores da absorção do colesterol, ácido 

nicotínico e seus derivados e derivados de óleo de peixe (reduzem a concentração 

plasmática de TG, mas podem aumentar os níveis de colesterol plasmático) [74]. 

Na Tabela 2, que se segue, é possível consultar os valores recomendados para o 

colesterol total, HDL, LDL e TG [39]. 

 
Tabela 2. Classificação dos níveis de colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. 

Colesterol Total HDL 

Desejável <199 Demasiado baixo <39 

Ligeiramente elevado 200-239 Bom 40-59 

Elevado ≥240 Excelente ≥60 

 

LDL Triglicerídeos 

Ótimo <99 Ótimo <99 

Acima do ótimo 100-129 Normal 100-149 

Ligeiramente elevado 130-159 Ligeiramente elevado 150-199 

Elevado 160-189 Elevado 200-499 

Muito elevado ≥190 Muito elevado ≥500 

 

5. Hipertensão Arterial 

5.1. Aspetos gerais 

A HTA é o principal fator de risco de DCV, especialmente o enfarte do miocárdio e 

acidente vascular cerebral, que atualmente são as principais causas de morbilidade e 

mortalidade no Mundo [75]. A HTA descontrolada pode levar a ataque cardíaco, aumento 

do tamanho do coração e falha cardíaca, falha renal, cegueira e disfunção cognitiva 

[46,48]. 

Os níveis de pressão arterial elevada variam em função da idade. A Pressão Arterial 

Diastólica (PAD) elevada é mais prevalente em jovens hipertensos, enquanto a Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) elevada, isoladamente, prevalece em indivíduos com mais idade 

[76]. 

Cerca de 90% dos casos conhecidos de HTA não têm uma causa atribuída, 

designando-se como HTA essencial ou primária [38,77]. Pensa-se que este tipo de HTA 

está relacionado com fatores de risco modificáveis como a dieta, atividade física, peso 

corporal e níveis de glicose sanguínea, com fatores de risco não-modificáveis, como 

idade, etnia, género e genética, assim como com história familiar de HTA [38-78]. 

Quando é possível associar uma doença ou condição (doença renal ou pulmonar, 

sistema endócrino, sistema vascular e sistema nervoso central) aos níveis elevados de 

pressão arterial, trata-se de HTA secundária [38,78]. Na Tabela 3 é possível ver 
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detalhadamente as causas que podem estar envolvidas no desenvolvimento da HTA 

secundária. 

Tabela 3. Causas do desenvolvimento de hipertensão arterial secundária Adaptado de [77,78]. 

Renal 

Doença do parênquima renal 

Doença vascular renal 

Tumores produtores de renina 

Retenção de sódio primária 

Aumento do volume intravascular 

Endócrina 

Acromegalia  

Hipotiroidismo  

Hipertiroidismo  

Hiperparatiroidismo  

Adrenocortical 

Síndrome de Cushing 

Hiperaldosteronismo primário 

Excesso evidente de 

mineralocorticóides 

Adrenomedular 
Feocromocitoma 

Síndrome carcinóide 

Fármacos e hormonas 

exogénas 
  

Causas neurológicas 

Aumento da pressão intracraniana 

Quadriplegia 

Síndrome de Guillain-Bare 

Disautonomia idiopática, primária ou familiar 

Apneia do sono   

Stresse agudo 

relacionado com HTA 
  

Doenças da artéria 

Aorta 

Rigidez da Aorta 

Coartação da aorta 

        Gravidez   

HTA sistólica isolada 

devido a um aumento no 

output cardíaco 

  

 

5.2. Mecanismos fisiopatológicos 

Os mecanismos fisiopatológicos que contribuem para a HTA incluem atividade 

aumentada do sistema nervoso simpático e renina-angiotensina-aldosterona, deficiência 

na libertação ou atividade de vasodilatadores (óxido nítrico e prostaciclina), alteração nas 

concentrações de péptido atrial natriurético, expressão elevada de fatores de crescimento 

e citocinas inflamatórias na circulação arterial, efeitos hemodinâmicos e anomalias 
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funcionais e estruturais na condutância e resistência das artérias, como o aumento da 

rigidez vascular e a disfunção endotelial [73,75,79-80]. O desenvolvimento de HTA e, 

consequentemente, de doenças das artérias coronárias em indivíduos é determinado 

pela combinação destes mecanismos com fatores genéticos e ambientais (stresse, 

ingestão excessiva de sódio ou ingestão inadequada de potássio) [75]. O aumento da 

pressão arterial e do risco de DCV também se pode dever a desordens metabólicas, 

como a Diabetes Mellitus, resistência à insulina ou obesidade, uma vez que levam à 

produção de adipocitocinas vasoativas, responsáveis por vasoconstrição, disfunção 

endotelial, inflamação e stresse oxidativo aumentado nos vasos sanguíneos [75,81]. 

 

5.3. Diagnóstico 

A HTA não está associada a sintomas específicos, sendo diagnosticada pela medição 

dos valores de pressão arterial [38]. No mínimo, duas medições, em ocasiões diferentes 

[38,80]. O médico é o profissional responsável por diagnosticar a doença, os fatores 

como o esforço físico ou o stress podem influenciar os valores obtidos, não significando 

que o indivíduo seja hipertenso [38,80]. Existe ainda a possibilidade de influência nos 

valores devido ao nervosismo do indivíduo por estar a ser avaliado por um profissional de 

saúde, a designada ―HTA de Bata Branca‖. Já a ―HTA Mascarada‖ ocorre quando os 

valores são normais no consultório, mas no dia-a-dia encontram-se elevados [82-83]. 

Na Tabela 4 é possível consultar as classificações recomendadas dos níveis de 

pressão arterial [38].  

Tabela 4. Classificação dos níveis de tensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indivíduos com patologia de Diabetes Mellitus, doença renal crónica ou doença 

arterial coronária devem ter os seus valores de HTA <130/80 mmHg [76,84-86]. A 

estratificação do risco cardiovascular total em categorias e respetivos fatores de risco 

encontra-se referida no Anexo VIII [38]. 

 

5.4. Prevenção 

Nos primeiros anos, a HTA pode manifestar-se, embora raramente, através de 

sintomas como cefaleias, tonturas, mal-estar, visão desfocada, dor no peito ou sensação 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão de Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão de Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão de Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 
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de falta de ar [38]. De modo a atrasar ou prevenir, com segurança e eficácia, a 

hipertensão em indivíduos normotensos, atrasar ou evitar o tratamento médico em 

doentes hipertensos de grau 1 (ver Tabela 4) e contribuir para a redução da pressão 

arterial em indivíduos hipertensos já em tratamento medicamentoso, devem ser 

implementadas mudanças no estilo de vida [87]. As principais alterações devem ser: 

restrição de sal, moderação do consumo de álcool, elevado consumo de legumes e 

frutas, dietas com baixo teor de gordura (eliminar da alimentação carnes vermelhas, 

gema de ovo, manteiga, queijos curados, produtos de charcutaria e alimentos pré-

cozinhados), redução do peso, exercício físico regular (essencialmente aeróbio, como a 

marcha, corrida, natação e dança) e cessação tabágica [38,48,83]. No Anexo IX é 

possível consultar um sumário das recomendações sobre adoção de mudanças de estilo 

de vida. 

 

5.5. Tratamento 

O principal objetivo da terapêutica é reduzir o excesso de morbilidade e mortes 

desnecessárias relacionadas com a HTA [76]. 

Entre os fármacos atualmente recomendados para o início e manutenção do 

tratamento da HTA, quer em monoterapia quer em combinação, estão os diuréticos 

(tiazidas, clortalidona e indapamida), beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de 

cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina e antagonistas dos recetores da 

angiotensina [83]. 

A monoterapia tem a vantagem de possibilitar a atribuição da eficácia e efeitos 

adversos a um único fármaco, contudo se não for eficaz pode recorrer-se à associação 

de fármacos anti-hipertensores com diferentes mecanismos de ação que normalmente 

resulta numa resposta mais rápida para alcançar a pressão arterial alvo em pacientes 

com valores de pressão arterial mais elevada [83,88]. A única desvantagem deve-se ao 

facto de um dos fármacos poder ser ineficaz [83]. Pacientes de alto risco ou com HTA 

acentuada, devem iniciar o tratamento com uma combinação de fármacos. 

 

6. Resultados 

Durante o rastreio foram recolhidos os resultados das medições de colesterol total, 

HDL, LDL, TG e pressão arterial para cada utente, e os dados relativos ao sexo e idade, 

que podem ser consultados na tabela que se encontra no Anexo X. 

A análise dos resultados permitiu obter os gráficos apresentados nas Fig. 5-16, que 

foram analisadas tendo em conta a idade e o sexo dos participantes, uma vez que estes 

fatores influenciam o risco de DVC. No gráfico correspondente à Fig. 5, que representa a 

análise estatística da idade dos participantes, é possível verificar que as faixas etárias 
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22,73%

15,91%

2,27%

22,73%

15,91%

18,18%

2,27%

Idade

18-27

28-37

38-47

48-57

58-67

68-77

75%

25%

Sexo

Feminino

Masculino

com um maior número de participantes são entre os 18 e 27 anos e entre os 48 e 57 

anos, ambas com uma percentagem de 22,73%, seguindo-se as faixas entre os 2 e 37 

anos e 58 e 67 anos, depois dos 68 aos 77 anos e, por fim, com a percentagem de 2,27% 

para ambas, as faixas entre os 38 e 47 anos e entre os 76 e 87 anos de idade.  

É ainda possível referir, pela observação do gráfico da Fig. 6, que o sexo feminino foi 

o mais participativo no rastreio, correspondendo a uma percentagem de 75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicerídeos 

Relativamente à idade dos participantes, estes foram separados por faixas etárias, 

tendo-se analisado a predominância de cada parâmetro dentro de cada faixa etária. Os 

valores para o colesterol total, HDL, LDL e TG foram calculados dentro da respetiva faixa 

etária, de acordo com os intervalos dos parâmetros avaliados, considerando-se, no final, 

o número total de participantes. Na Tabela 5 e gráfico da Fig. 7, em todas as faixas 

etárias predomina o colesterol desejável, comparativamente com os valores ligeiramente 

elevados ou os elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol Total 

Idade 

(anos) 

Desejável Ligeiramente 

elevado 

Elevado 

18-27 20,45% 2,27% 0,00% 

28-37 9,09% 6,82% 0,00% 

38-47 2,27% 0,00% 0,00% 

48-57 18,18% 4,55% 0,00% 

58-67 11,36% 4,55% 0,00% 

68-77 11,36% 4,55% 2,27% 

78-87 2,27% 0,00% 0,00% 

Fig. 5. Percentagem de participantes no rastreio, 
correspondente a cada faixa etária. 

 

Fig. 6. Percentagem de participantes no 
rastreio, correspondente ao sexo 

masculino e feminino. 

 

Tabela 5. Percentagem total de participantes no 
rastreio que se insere nas diferentes classificações 
de colesterol total, por faixa etária. 
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A Tabela 6 e o gráfico da Fig. 8, indicam que entre os 18 e 37 anos, os 48 e 57 anos 

e os 78 e 87 anos, as maiores percentagens encontradas correspondem a níveis de HDL 

demasiado baixos. Nas faixas etárias entre os 38 e 47 anos e os 58 e os 67 anos, 

predominam valores de HDL bons. Por último, na faixa etária dos 68 aos 77 anos, tanto o 

HDL demasiado baixo como o bom, apresentam a mesma percentagem (6,82%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDL 

Idade 

(anos) 

Demasiado 

baixo 

Bom Excelente 

18-27 13,64% 6,82% 2,27% 

28-37 11,36% 2,27% 2,27% 

38-47 0,00% 2,27% 0,00% 

48-57 11,36% 6,82% 4,55% 

58-67 4,55% 9,09% 2,27% 

68-77 6,82% 6,82% 4,55% 

78-87 2,27% 0,00% 0,00% 
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Fig. 7. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nas 
diferentes classificações de colesterol total, por faixa etária. 

 

Tabela 6. Percentagem total de participantes no rastreio 
que se insere nas diferentes classificações de HDL, por 

faixa etária. 
 

Fig. 8. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nas 
diferentes classificações de HDL, por faixa etária. 
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Os valores que se inserem na categoria de ―Ótimo‖ para o LDL, são os que 

predominam em todas as faixas etárias na amostra analisada, com exceção das idades 

compreendidas entre os 48 e 57 anos, em que a prevalência se encontra nos níveis de 

LDL acima do ótimo (13, 64%), tal como é possível observar na tabela 7 e o gráfico da 

Fig. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os TG, tal como é possível observar na Tabela 8 e no gráfico da Fig. 10, os 

valores ótimos ocorreram apenas na faixa etária dos 18 aos 27 anos. Nas faixas etárias 

entre os 28 e 37 anos e dos 68 aos 77 anos, os níveis de TG são os que se encontram 

no intervalo ―normal‖. Já a faixa etária dos 48 aos 57 anos apresenta a mesma 

percentagem (6,82%) tanto para níveis ótimos como normais de TG. Níveis ligeiramente 

elevados são predominantes nas faixas etárias da população analisada entre os 38 e 47 

anos e os 58 e 67 anos. Por último, dos 78 aos 87 anos, níveis elevados destacam-se 

com 2,27% relativamente aos restantes parâmetros que apresentam 0,00%. 

 

 

LDL 

Idade 

(anos) 
Ótimo 

Acima do 

ótimo 

Ligeiramente 

elevado 
Elevado 

Muito 

elevado 

18-27 11,36% 9,09% 2,27% 0,00% 

0,00% 

28-37 11,36% 4,55% 0,00% 0,00% 

38-47 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

48-57 6,82% 13,64% 2,27% 0,00% 

58-67 9,09% 4,55% 2,27% 0,00% 

68-77 6,82% 4,55% 4,55% 2,27% 

78-87 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabela 7. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de LDL, por faixa etária. 
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Fig. 9. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nas 
diferentes classificações de LDL, por faixa etária. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

37 
Olga Mariana Ferreira da Cunha | 201003479  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

18-2728-3738-4748-5758-6768-7778-87

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

d
iv

íd
u

o
s

Idade

Triglicerídeos

Ótimo

Normal

Ligeiramente elevado

Elevado

Muito elevado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à análise estatística dos resultados por sexo, as amostras 

populacionais de cada um dos grupos, apesar de reduzidas, permitiram a análise 

estatística de modo a estabelecer uma comparação entre o sexo feminino e o masculino. 

Para o Colesterol Total, HDL, LDL e TG foram encontrados os valores pertencentes a 

indivíduos do sexo feminino ou masculino, correspondentes aos intervalos dos 

parâmetros avaliados, considerando-se, no final, o número respetivo de participantes por 

sexo. Assim, pela observação da tabela 9 e do gráfico da Fig. 11, é possível constatar 

que para o colesterol total o sexo feminino lidera nos níveis de colesterol ligeiramente 

elevado e elevado, enquanto o sexo masculino apresenta maior percentagem de 

elementos com níveis de colesterol total desejável. 

 

 

 

 

Triglicerídeos 

Idade 

(anos) 
Ótimo Normal 

Ligeiramente 

elevado 
Elevado 

Muito 

elevado 

18-27 11,36% 6,82% 4,55% 0,00% 

0,00% 

28-37 4,55% 9,09% 2,27% 0,00% 

38-47 0,00% 0,00% 2,27% 0,00% 

48-57 6,82% 6,82% 4,55% 4,55% 

58-67 0,00% 6,82% 9,09% 0,00% 

68-77 4,55% 6,82% 2,27% 4,55% 

78-87 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 

Tabela 8. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de triglicerídeos, por faixa etária. 

 

Fig. 10. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nas 
diferentes classificações de triglicerídeos, por faixa etária. 
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Colesterol Total 

Sexo Desejável Ligeiramente 

elevado 

Elevado 

Feminino 72,73% 24,24% 3,03% 

Masculino 81,82% 18,18% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se pode verificar na Tabela 10 e no gráfico da Fig. 12, o sexo feminino 

apresenta uma maior percentagem de HDL em níveis excelentes, quando comparado 

com o sexo masculino, na amostra recolhida. Níveis de HDL demasiado baixos ou 

normais são predominantes no sexo masculino. 

 

 

HDL 

Sexo Demasiado 

baixo 

Bom Excelente 

Feminino 48,48% 33,33% 18,18% 

Masculino 54,55% 36,36% 9,09% 

 

 

 

Tabela 9. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de colesterol total, por sexo. 

Tabela 10. Percentagem de participantes no rastreio que se 
insere nas diferentes classificações de HDL, por sexo. 
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Fig. 11. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de colesterol total, por sexo. 
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Nos valores de LDL, o sexo feminino apresenta percentagens mais elevadas nas 

categorias ―acima do ótimo‖ (45,45%) e ―elevado‖ (3,03%). Na categoria ―ótimo‖ e 

―ligeiramente elevado‖ é o sexo masculino que apresenta os valores mais elevados, 

correspondendo, respetivamente 63,64% e 27,27%, tal como indicam a Tabela 11 e o 

gráfico da Fig. 13. Nenhum dos participantes apresenta valores de LDL muito elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sexo feminino apresenta percentagens mais elevadas de TG, para as categorias 

―ótimo‖ (30,30%) e ―acima do ótimo‖ (39,39%), tal como se observa na Tabela 12 e 
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Fig. 12. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de HDL, por sexo. 

Tabela 11. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de LDL, por sexo. 
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Fig. 13. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de LDL, por sexo. 
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gráfico da Fig. 14. Já para níveis de TG ligeiramente elevados e elevados, é o sexo 

masculino que apresenta os valores mais elevados. Nenhum dos participantes apresenta 

valores de TG muito elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Hipertensão arterial 

Relativamente à idade dos participantes, estes foram separados por faixas etárias, 

tendo-se analisado a predominância de cada parâmetro dentro de cada faixa etária, para 

os diferentes graus possíveis de HTA. Considerou-se o número total de participantes no 

rastreio, uma vez que a amostra recolhida é bastante reduzida, não permitindo obter 

valores significativos na comparação entre as diversas faixas etárias.  

Na Tabela 13 e gráfico da Fig. 15 é possível observar que com exceção das faixas 

etárias que abrangem os 38 aos 47 anos e os 68 aos 87 anos de idade, os valores de 

tensão arterial predominantes correspondem a níveis ótimos. Dos 38 aos 47 anos a maior 

percentagem observada é na HTA de Grau 1 (2,27%), dos 68 aos 77 anos predomina a 

HTA normal alta (9,09%) e dos 78 aos 87 anos a HTA de Grau 2 (2,27%). Nenhum dos 

participantes apresenta HTA de Grau 3 e HTA sistólica isolada. 

 

 

Triglicerídeos 

Sexo Ótimo Acima do 

ótimo 

Ligeiramente 

elevado 

Elevado Muito 

elevado 

Feminino 30,30% 39,39% 21,21% 9,09% 0% 

Masculino 18,18% 27,27% 36,36% 18,18% 

Tabela 12. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas diferentes 
classificações de TG, por sexo. 
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Fig. 14. Percentagem de participantes no rastreio que se insere nas 
diferentes classificações de triglicerídeos, por sexo. 
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Na Tabela 14 e no gráfico da Fig. 16, pode verificar-se que, de um modo geral, o 

sexo feminino apresenta uma maior percentagem de participantes com valores de tensão 

arterial ótimos (63,64%), normais (15,15%) e de Grau 2 (6,06%). Por outro lado, valores 

de pressão arterial ―normal a alta‖ (27,27%) e HTA Grau 1 (9,09%) são superiores entre 

os homens. Nenhum dos participantes apresenta HTA de Grau 3 e HTA sistólica isolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertensão Arterial 

Idade 

(anos) 
Ótima Normal 

Normal 

Alta 
Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Sistólica 

Isolada 

18-27 20,45% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

0% 0% 

28-37 13,64% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

38-47 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 0,00% 

48-57 11,36% 4,55% 4,55% 0,00% 2,27% 

58-67 11,36% 2,27% 2,27% 0,00% 0,00% 

68-77 4,55% 2,27% 9,09% 2,27% 0,00% 

78-87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 

Hipertensão Arterial 

Sexo Ótima Normal 
Normal 

Alta 
Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Sistólica 

Isolada 

Feminino 63,64% 15,15% 12,12% 3,03% 6,06% 
0% 0% 

Masculino 54,55% 9,09% 27,27% 9,09% 0,00% 
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Tabela 13. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nos diferentes 
graus de hipertensão arterial, por faixa etária. 

 

Fig. 15. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nos 
diferentes graus de hipertensão arterial, por faixa etária. 

 

Tabela 14. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nos diferentes graus de 
hipertensão arterial, por sexo. 
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7. Discussão/Conclusão 

Após a análise efetuada à amostra de 44 participantes, relativamente ao colesterol 

total, é possível observar que, valores desejáveis foram predominantes, o que vai de 

encontro ao que se verifica na população portuguesa [69]. Porém, mais de 50% da 

população portuguesa com idade inferior a 49 anos, apresenta valores de HDL abaixo 

dos recomendados, tal como se verifica na Tabela 10 e gráfico da Fig. 12 [69]. Na faixa 

etária entre os 48- 57 anos os níveis de LDL apresentam-se acima dos valores ótimos 

[69]. De referir, ainda, que 38,4% da população portuguesa apresenta níveis de LDL 

superiores a 130 mg/dL [89]. Níveis de TG superiores a 150 mg/dL formam observados 

nos indivíduos com mais de 50 anos o que vai de encontro aos resultados publicados 

[69]. 

Quanto à prevalência de dislipidemia por sexo, pode constatar-se que para o 

colesterol total o sexo feminino lidera nos níveis de colesterol elevados, contudo na 

literatura não se verificam diferenças significativas entre sexos na prevalência de 

hipercolesterolémia na população portuguesa [69]. Relativamente aos níveis de HDL, o 

sexo masculino apresenta maior percentagem de níveis demasiado baixos ou normais 

de, o que é corroborado pelo estudo que refere que 18,9% dos homens apresenta níveis 

de HDL abaixo de 40 mg/dL e 60,9% níveis entre 40-59 mg/dL [89]. Porém, segundo a 

American Heart Association, é espectável que os valores de HDL sejam superiores em 

indivíduos do sexo feminino uma vez que os estrogénios tendem a aumentar os níveis de 

HDL, o que pode ainda explicar o facto de as mulheres terem menos tendência de 

desenvolver DCV na pré-menopausa, pois a produção de estrogénios está aumentada 

[90]. Quanto ao LDL, na literatura encontram-se resultados contrários aos obtidos, uma 

vez que refere que os homens valores de LDL acima de 130 mg/dL, enquanto mas 

mulheres prevalecem valores abaixo de 130 mg/dL [89]. O estudo Hipócrates que revela 

que o sexo masculino apresenta maior prevalência de níveis de TG elevados, 60% contra 
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Fig. 16. Percentagem total de participantes no rastreio que se insere nos 
diferentes graus de hipertensão arterial, por sexo. 
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45% observado no sexo feminino, vem suportar os resultados obtidos no rastreio 

efetuado [69,89]. 

No que respeita à HTA, segundo o estudo de Mafalda Sousa Uva et al., em 2014, 

indivíduos com mais de 18 anos têm uma prevalência de HTA de aproximadamente 

42,62%, acima dos 40 anos a prevalência varia entre os 23,5% e os 54,80% e depois dos 

65 anos é de cerca de 48,40% [91]. Estes dados vão de encontro aos resultados obtidos 

na medida em que as faixas etárias mais jovens apresentam valores de tensão arterial 

dentro os intervalos normais. O mesmo estudo refere que, entre os adultos, a HTA é mais 

prevalente no sexo masculino do que entre o feminino [91], o que suporta os resultados 

obtidos, uma vez que a população masculina apresenta valores mais elevados de HTA 

―normal a alta‖ e Grau 1, apesar de ser o sexo feminino que apresentou maior 

prevalência de HTA Grau 2. Apesar de tudo, estes resultados não são conclusivos 

porque a amostra estudada era muto pequena. 
 

TEMA 2 – Anemia 
 

1. Objetivos 

A abordagem do tema que se segue deve-se ao facto de na FB haver a possibilidade 

de medição dos níveis de Hb, o que não é muito comum de se fazer em Farmácia 

Comunitária, pelo que considerei que fosse um tema interessante. Realizei na FB o ―Dia 

da Anemia na Farmácia Birra‖ de modo a dar a conhecer aos utentes a possibilidade de 

medição dos níveis de Hb na farmácia e decidi acompanhar com um panfleto informativo 

que aborda questões relevantes para a população acerca desta patologia (Anexo XI). A 

isto aliou-se o facto de perceber que muitos dos utentes recorriam à FB para comprar 

medicamentos e/ou suplementos alimentares ricos em ferro ou ácido fólico. Não realizei 

análise estatística dos resultados obtidos (Anexo IV) uma vez que o tamanho da amostra 

recolhida foi muito reduzido.  

 

2. Introdução teórica 

A anemia define-se como a concentração de Hb abaixo do limite estabelecido após 

ajuste adequado à idade, peso e estado físico [92]. A Hb é a proteína responsável por 

transportar 97% do oxigénio desde os pulmões aos restantes tecidos do organismo [92]. 

Se os níveis de Hb diminuem, como acontece em estados anémicos, as células recebem 

uma menor quantidade de oxigénio, o que conduz ao aumento de atividade do coração e 

pulmões de modo a compensar esta diminuição [92]. 

Esta patologia carateriza-se por uma desordem nutricional relacionada com a 

deficiência de ferro (a mais prevalente), folato (vitamina B9), vitamina B12 e outros 
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micronutrientes [92]. Segundo a OMS, os valores para os quais é possível diagnosticar 

anemia encontram-se descritos na Tabela 15 [41]. 

 

  Anemia 

População: idade Desejável 

(g/L) 

Ligeira 

(g/L) 

Moderada 

(g/L) 

Severa 

(g/L) 

Crianças: 6 meses – 4 anos ≥110  100-109 70-99 <70 

Crianças: 5 – 11 anos ≥115 110-114 80-109 <80 

Crianças: 12 – 14 anos ≥120 110-119 80-109 <80 

Mulheres: ≥15 anos ≥120 110-119 80-109 <80 

Mulheres grávidas ≥110 100-109 70-99 <70 

Homens: ≥15 anos ≥130 110-129 80-109 <80 

 

Além disso também é possível fazer o diagnóstico, assim como a caraterização do 

tipo de anemia através de exame microscópico de esfregaço sanguíneo corado. A 

classificação morfológica das anemias está representada na Tabela 16 [74]. 

 

Classificação morfológica Caraterísticas 

Anemia hipocrómica microcítica Eritrócitos pequenos com pouca hemoglobina; causada 

por perda crónica de sangue, originando deficiência em 

ferro. 

Anemia normocrómica normocítica Eritrócitos de tamanho normal mas em menor número e 

com quantidade de hemoglobina normal. 

Anemia macrocítica Eritrócitos grandes e em número reduzido. Pode ser 

megaloblástica ou não megaloblástica. 

 

As anemias hipocrómicas microcíticas caraterizam-se por deficiência em ferro (que 

pode ser devido a hemorragia, dieta inadequada, absorção alterada e aumento das 

necessidades), alteração na síntese de globina (talassemias e hemoglobinopatias com a 

anemia falciforme), alteração na síntese de porfirina e do grupo heme (anemia 

sideroblástica) ou outras alterações no metabolismo do ferro [74,93]. 

Anemias normocrómicas normocíticas podem ser resultantes de perda recente de 

sangue ou expansão do volume plasmático (gravidez ou hiperhidratação), doenças 

hemolíticas, hipoplasia da medula óssea (anemias aplásticas), infiltração na medula 

óssea (leucemia ou mieloma), alterações endócrinas (hipotiroidismo ou insuficiência 

adrenal) ou doenças crónicas [74,93]. 

Quanto às anemias macrocíticas megaloblásticas, estão relacionadas com alterações 

na síntese de ácido desoxirribonucleico (ADN), caraterizando-se por deficiência em 

Tabela 15. Níveis de hemoglobina desejáveis e abaixo dos quais se considera anemia. 

Tabela 16. Classificação morfológica das anemias. 
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vitamina B12, deficiência em ácido fólico, alteração hereditária na síntese de ADN ou 

alteração induzida por fármacos citostáticos. As anemias macrocíticas não 

megaloblásticas não envolvem alterações na síntese do ADN e podem dever-se a 

eritropoiese (processo de produção de eritrócitos a partir da eritropoietina) acelerada ou 

aumento da superfície da membrana dos glóbulos vermelhos [74,93]. 

Os principais sinais que indicam a presença de uma eventual anemia são a palidez da 

pele e das mucosas, febrícula, taquicardia, hemorragia da retina (anemia severa), 

falência cardíaca e esplenomegalia. Os sintomas caraterísticos são fadiga, vertigens e 

tonturas, fraqueza, cefaleia, dispneia e sonolência [93-94]. 

Segundo a OMS, a anemia afeta cerca de 1,62 biliões de pessoas a nível mundial, o 

que corresponde a 24,8% da população. Esta patologia é mais prevalente entre crianças 

com idade inferior a 6 anos (47,4%) e menos prevalente entre os homens (12,7%) [95]. 

Uma vez que as anemias por deficiência em ferro são as mais prevalentes, abordarei 

este tópico um pouco mais aprofundadamente, de seguida. 

 

3. Anemia ferripriva 

As anemias por deficiência em ferro denominam-se anemias ferriprivas. Este é um 

tipo de anemia hipocrómica uma vez que apresenta uma baixa quantidade de Hb nos 

eritrócitos e microcítica devido ao volume reduzido dos mesmos [96]. 

A deficiência em ferro pode ser absoluta e/ou funcional. A deficiência em ferro 

absoluta está relacionada com uma diminuição do armazenamento de ferro enquanto a 

deficiência em ferro funcional caracteriza-se por valores de ferro armazenado normais, 

contudo a chegada de ferro à medula óssea é insuficiente [97]. 

O ferro é um componente essencial na constituição da Hb dos glóbulos vermelhos e 

na mioglobina dos músculos [97]. Diariamente perdem-se aproximadamente 1-2 mg de 

ferro através da menstruação, suor, escamação da pele e excreção urinária, não sendo 

suficiente apenas a obtenção do mesmo através da dieta (limite de 1-2 mg/dia), pelo que 

a absorção intestinal e a reciclagem do ferro (ex: reciclagem dos eritrócitos fora do tempo 

de vida pelos macrófagos) são essenciais e devem ser bem controladas [97]. 

Para o seu diagnóstico, o exame ideal consiste na determinação da ferritina sérica, 

contudo esta proteína é de fase aguda, estando apenas elevada em inflamações agudas, 

pelo que estudos relativos aos níveis de ferro sérico, capacidade de ligação da 

transferrina, saturação da tranferrina e níveis séricos do recetor de transferrina podem 

dar informações mais precisas [93]. 
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3.1. Mecanismos fisiopatológicos 

Relativamente à deficiência em ferro funcional, esta pode estar presente em estados 

agudos e crónicos de inflamação e a hepcidina (péptido regulador da homeostasia do 

ferro) parece ser o principal fator na sua patogénese [97]. A hepcidina é maioritariamente 

produzida pelos hepatócitos e minoritariamente em macrófagos, adipócitos, coração e 

rins [97]. A principal função da hepcidina é controlar a expressão de ferroportina1 

(proteína responsável por exportar o ferro), ligando-se a esta proteína e levando à sua 

destruição por parte dos lisossomas. Desta forma, os enterócitos, macrófagos e 

hepatócitos não conseguem exportar o ferro, pelo que este fica sequestrado nestas 

células [97]. A expressão elevada de hepcidina diminui a concentração de ferro 

plasmático, sendo favorecida por elevadas concentrações de ferro no fígado e plasma, 

inflamação e atividade física [97].  

 

3.2. Sinais e sintomas 

Os sinais e sintomas que podem surgir na presença de anemia ferripriva são os 

típicos de todas as anemias, mas que por vezes estão associados a sinais específicos de 

falta de ferro. Pode destacar-se a palidez da pele e das mucosas, fadiga, dispneia de 

esforço que pode progredir para falta de ar em repouso, vertigens, síncope, cefaleias, 

taquicardia e sopro cardíaco [97]. Casos mais graves podem incluir dispneia em repouso, 

angina de peito e instabilidade hemodinâmica [97]. Normalmente, a anemia é 

assintomática e só é diagnosticada após determinação laboratorial da concentração de 

Hb. A falta de ferro afeta principalmente as células epiteliais, causando secura e tornando 

a pele áspera, cabelo seco e danificado e alopécia [97]. Casos ligeiros a moderados 

podem levar a perda de papilas gustativas, sendo um bom indicador do estado da 

deficiência em ferro [93,97]. 

Posto isto, a anemia pode afetar física e intelectualmente as pessoas, principalmente 

na sua produtividade no trabalho e capacidade cognitiva, como resultado do transporte 

de oxigénio insuficiente e da reduzida capacidade celular oxidativa associada à 

deficiência em ferro [97]. 

 

3.3. Prevenção e tratamento 

Na prevenção da anemia ferripriva é importante fazer uma alimentação rica em ferro. 

O ferro obtido pela dieta pode ser ferro hemínico ou não hemínico. O primeiro (mais 

facilmente absorvido) encontra-se em alimentos de origem animal tais como: ovo, fígado, 

rins, coração, carne de vaca, aves, carnes vermelhas magras, ostras, amêijoas e 

sardinhas [97]. Já o ferro não hemínico (mais difícil de absorver) é mais prevalente em 

alimentos de origem vegetal, como é o caso dos cereais integrais, feijão, espinafres, 
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fruta, amêndoas e sementes [97]. A ingestão simultânea de fontes de ferro de ambas as 

origens, animal e vegetal, o consumo de alimentos ricos em vitamina C favorecem a 

absorção de ferro [97-98]. Chá, café, derivados de soja, cacau, fosfatos, fitatos, fibras 

vegetais em excesso e cálcio (suplementos, alimentos ou antiácidos) são produtos que 

devem ser evitados porque inibem a absorção de ferro no organismo [98]. 

Os principais objetivos do tratamento da anemia são a reposição dos níveis de Hb, 

glóbulos vermelhos e ferro para valores normais [96]. Todos os pacientes devem tomar 

suplementos de ferro com o objetivo de corrigir a anemia e restaurar as reservas do 

mesmo, e evitar que ocorram mais perdas de ferro [96]. Para isto, os pacientes podem 

tomar 200 mg de sulfato ferroso (ex: TARDYFERON®, FERRO-GRADUMET®) duas 

vezes ao dia [96]. Para pacientes que não toleram este tipo de suplemento, podem ser 

usadas doses mais reduzidas, outros compostos de ferro como por exemplo o gluconato 

ferroso (ex: HEMOTOTAL®, BIOFERRO®) ou então formulações em suspensão [96]. O 

tratamento oral deve prolongar-se por 3 meses após a correção e restabelecimento dos 

níveis de ferro [96]. A toma conjunta, duas vezes ao dia, de 250 mg a 500 mg de ácido 

ascórbico com as preparações de ferro, pode aumentar a sua absorção [96]. 

Pacientes intolerantes ou sem resposta ao tratamento com ferro administrado por via 

oral podem ter de recorrer a preparações parenterais, como é o caso do FERINJECT® 

(carboximaltose férrica) [96]. 

Após recuperação, a concentração de Hb e níveis de eritrócitos dos indivíduos devem 

ser monitorizados de 3 em 3 meses durante um ano [96]. 

 

3.3.1. Mulheres na pré-menopausa 

A anemia ferripriva ocorre em cerca de 5% a 12% das mulheres na pré-menopausa, 

principalmente devido a perdas na menstruação, na gravidez e na amamentação ou em 

caso de dieta insuficiente em ferro [96]. 

 

3.3.2. Grávidas 

Durante a gravidez, as necessidades de ferro aumentam, não sendo a dieta suficiente 

para as suprimir. Desta forma, todas as grávidas devem tomar suplementos de ferro e 

continuar após o parto de modo a adquirir reservas de ferro adequadas [98]. 

É normal a ocorrência de anemia ferripriva ligeira durante a gravidez, sendo a sua 

prevalência de cerca de 40% [96]. Em anexo (Anexo XII-A) é possível consultar as 

guidelines para a suplementação de ferro em mulheres grávidas. 
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3.3.3. Crianças 

As crianças precisam de elevadas quantidades de ferro uma vez que estão em 

crescimento. Apesar de nascerem com grandes reservas de ferro, após os 6 meses de 

idade o conteúdo em ferro do leite e outros alimentos não é suficiente para algumas 

crianças. Bebés que nasçam com menos de 2.500 g contêm reservas de ferro muito 

reduzidas e aos 2 meses de idade podem apresentar deficiência em ferro. Nestes casos, 

se o reforço da alimentação com alimentos ricos em ferro não for suficiente, as crianças 

devem tomar suplementos de ferro durante o primeiro ano de vida (Anexo XII-B) [96]. 

  

4. Discussão/Conclusão 

O papel do farmacêutico é crucial na orientação dos utentes quanto ao uso correto 

dos medicamentos, fornecendo informações úteis e adequadas relativamente à patologia. 

Este deve ser capaz de reconhecer os sintomas típicos e, caso considere necessário, 

encaminhar os utentes para a realização de exames laboratoriais que possam dar 

informações precisas sobre a condição do utente, assim como incentivar a monitorização 

em utentes que tenham recuperado de uma anemia recentemente. Medidas preventivas 

não farmacológicas são muito importantes a ter em consideração, pois a anemia pode 

levar a outras complicações, principalmente em indivíduos com problemas cardíacos [99]. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Cronograma do meu percurso durante o estágio na Farmácia Birra. 

 

 

 

 Semana de estágio 

Atividades 

realizadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Receção e 

conferência de 

encomendas 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Armazenamento 

de produtos 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Atendimento ao 

público 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Controlo dos PV         X    X    X  

Conferência de 

receituário 
        X X   X X     

Realização de 

encomendas 
                X X 
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Anexo II – Modelo de sistema de reservas de produtos não pagos previamente pelos 

utentes da Farmácia Birra, elaborado por mim. 

 

 

 

Nome utente __________________________________________________________________ 

Nº telefone________________ Data do pedido___/___/______ 

 

Data de levantamento___/___/______ 

Receita:  S    N  

Rececionado por _______________________ 
 

Obs. __________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Nome/Laboratório Dose 
Nº 

unidades 
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Anexo III – Exemplo de quatro casos que surgiram durante o meu atendimento ao balcão 

na Farmácia Birra, relativamente à venda de MNSRM. 

 

Caso 1: Nos meses de maio e junho eram frequentes os relatos de utentes que referiam sentir 

―comichão nos olhos‖, pedindo algo que lhes resolvesse o problema. Após questionar acerca de 

outros sintomas apercebia-me que também apresentavam ―espirros‖ e ―pingo no nariz‖. Nestas 

situações, expliquei que a ―comichão‖ que sentiam nos olhos era um dos sintomas típicos de 

alergias e aconselhava a toma de um anti-histamínico, como por exemplo CETIX® ou 

TELFAST®120. 

Caso 2: Uma turista dirigiu-se à farmácia referindo sentir alguns sintomas característicos de 

infeção urinária. Questionei-a sobre a duração e intensidade dos mesmos, tendo-lhe explicado que 

o que lhe podia dispensar sem receita médica eram produtos a título preventivo e não para 

tratamento, tais como PREVECIST® ou ROTER CISTIBERRY®, que se a infeção já estivesse 

avançada não lhe iriam resolver o problema, podendo ainda agravar-se o seu estado com o 

avanço dos dias sem tratamento adequado. Assim, aconselhei que recorresse ao médico, uma 

vez que poderia ser necessária a toma de antibiótico. 

Caso 3: Um senhor dirigiu-se à FB tendo-me pedido que lhe dispensasse ―uma caixa igual a esta‖ 

[sic]. A caixa que trazia era de Amoxicilina+Ácido Clavulânico 875mg+125mg (Sandoz). 

Questionei-o acerca dos sintomas que o levavam a desejar aquele medicamento, ao que me 

respondeu: ―estou com um abcesso no dente e já ando com dores há alguns dias e da outra vez 

que estive assim o médico receitou-me isto‖. Tentei explicar-lhe que os antibióticos são MSRM e 

que mesmo já tendo tido estes sintomas anteriormente, não significa que necessite do mesmo 

tratamento. Mencionei ainda as consequências do uso de antibióticos em situações que não as 

indicadas, como o aparecimento de resistências. Aconselhei que o senhor se dirigisse ao médico e 

que entretanto tomasse um anti-inflamatório como o ibuprofeno 600mg (sempre após as 

refeições). Contudo, o utente demonstrou não ter vontade de seguir o aconselhamento, tendo 

referido: ―vou à outra farmácia que lá sei que me dão isto sem receita‖ [sic]. 

Caso 4: Uma senhora de nacionalidade brasileira dirige-se à FB pedindo-me uma embalagem de 

KEPPRA® 1000mg. Pedi-lhe a receita médica, ao que me respondeu não a ter, uma vez que era 

para a sua sobrinha que estava no Brasil. Acrescentou ainda que tinha sido prescrito pelo médico 

de lá, no entanto como o medicamento não existe no Brasil, sempre que algum familiar visita a 

Europa, aproveita para lhe comprar a medicação. Achei a justificação dúbia, pelo que disse à 

senhora que não lhe poderia dispensar a medicação sem uma receita médica válida, devido às 

complicações que a toma inadequada poderia trazer. Mais tarde, confrontei o Dr. Luís Afonso com 

esta situação, que me disse que poderia ter dispensado o KEPPRA® 1000mg, porque, de facto, 

não é comercializado no Brasil. No dia seguinte, a mesma senhora dirigiu-se à farmácia 

mostrando-me no seu dispositivo móvel a digitalização da receita médica prescrita pelo médico no 

Brasil. Posto isto, dispensei-lhe a medicação, excecionalmente. 
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Anexo IV – Tabela com os dados e valores obtidos na medição dos níveis de Hb dos 

participantes no ―Dia da Anemia na Farmácia Birra‖. 

 
 
 

Número de 

utentes 
Sexo Idade Hemoglobina (g/dL) 

1 F 25 13,6 

2 F 69 13,0 

3 F 55 13,7 

4 F 23 13,1 

5 M 58 17,5 

6 F 62 13,5 

7 M 72 13,8 

8 F 55 13,2 

9 M 63 15,5 

10 F 64 14,0 

11 F 73 14,3 

12 F 64 12,1 

13 F 24 13,4 

14 M 47 11,7 

15 F 56 12,2 

16 F 51 15,4 

17 F 61 14,6 

18 M 23 13,4 

19 F 56 12,8 

20 F 54 16,0 

21 M 69 13,4 

22 F 74 13,2 

23 F 62 12,5 

24 M 56 13,2 

25 F 24 14,0 

26 F 23 15,9 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

60 
Olga Mariana Ferreira da Cunha | 201003479  

Anexo V – Capa do Manual de BPF para a FB redigido por mim, adaptado de 

Ordem dos Farmacêuticos - Conselho Nacional da Qualidade (2009). Boas 

Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária, 3ª Edição. 
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Anexo VI – Panfleto ―Colesterol e Triglicerídeos‖ – frente e verso (tamanho A4). 
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Anexo VII – Panfleto ―Hipertensão Arterial‖ – frente e verso (tamanho A4). 
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Anexo VIII – Estratificação do risco cardiovascular total em categorias de acordo com os 

valores de pressão arterial e a prevalência de fatores de risco. 

 
 

  

Legenda da figura: 

CV: Cardiovascular 
DRC: Doença Renal Crónica 
FR: Fator de Risco 
LOA: Lesão de Órgão 
PA: Pressão Arterial 
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Anexo IX – Adoção de mudanças de estilo de vida recomendadas em todos os doentes 

com hipertensão de modo a reduzir a pressão arterial e/ou o número de fatores de risco 

cardiovascular. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Legenda da figura: 

IMC: Índice de Massa Corporal 

 

Legenda: Classe de recomendações 

Legenda: Níveis de evidência. 
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Anexo X – Tabela dos resultados obtidos para cada participante no rastreio que decorreu 

na Farmácia Birra no dia 26 de Agosto de 2015. 

 

Número 

de 

utentes 

Sexo Idade 
Colesterol 

Total 
HDL LDL Triglicerídeos 

Pressão Arterial 

PAS PAD 

1 F 25 159 36 104 91 103 64 

2 F 69 192 26 140 127 100 62 

3 F 55 152 34 94 119 131 82 

4 F 23 173 38 103 100 98 74 

5 M 58 206 28 145 163 99 71 

6 F 62 138 41 66 150 116 60 

7 M 72 140 30 68 209 139 74 

8 F 55 207 42 129 179 105 75 

9 M 63 145 37 84 113 117 83 

10 F 64 187 43 105 197 104 67 

11 F 73 182 52 107 111 152 79 

12 F 64 167 53 88 127 118 73 

13 F 24 140 25 105 50 100 68 

14 M 47 116 48 28 198 136 95 

15 F 56 235 33 152 248 132 82 

16 F 51 197 35 120 80 131 104 

17 F 61 227 66 123 187 139 85 

18 M 23 123 56 143 150 102 70 

19 F 56 198 46 114 189 96 63 

20 F 54 151 31 100 99 115 80 

21 M 69 203 49 137 78 131 60 

22 F 74 116 65 35 77 109 63 

23 F 62 124 49 49 129 116 75 

24 M 56 197 44 124 142 106 79 

25 F 24 168 79 75 67 106 63 

26 F 23 196 29 104 134 123 75 

27 F 30 111 37 58 75 99 55 

28 M 50 151 66 63 107 109 73 

29 F 37 177 70 87 93 110 55 

30 F 72 144 28 93 115 134 75 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

68 
Olga Mariana Ferreira da Cunha | 201003479  

 
 
 
 
  

31 F 72 220 63 112 223 120 80 

32 M 22 119 32 70 84 97 65 

33 F 50 197 63 117 80 99 69 

34 F 82 184 31 85 338 143 100 

35 F 23 158 46 76 172 114 78 

36 F 18 201 23 96 97 109 62 

37 M 49 184 26 87 350 119 86 

38 F 29 205 31 106 115 123 61 

39 M 32 122 33 62 162 111 64 

40 F 23 136 43 99 114 102 59 

41 F 29 222 33 86 123 99 60 

42 F 30 220 31 102 127 104 61 

43 F 30 159 50 87 105 106 62 

44 F 71 269 52 182 159 138 83 
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Anexo XI – Panfleto ―Anemia‖ – frente e verso (tamanho A4). 
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Anexo XII – Guidelines para a toma de suplementos de ferro em mulheres grávidas e 

crianças. 
  A) 

 
 
 
 B) 

 
 

C) 
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Resumo 

 

De acordo com a atual legislação europeia, a formação académica do farmacêutico 

deverá incluir um período de estágio em farmácia comunitária, podendo ainda incluir um 

período em farmácia hospitalar, com vista à aquisição de conhecimentos de natureza 

prática que dotem o estudante com a adequada preparação técnica e deontológica, tão 

necessária no futuro desempenho da profissão farmacêutica. Neste sentido, foi-nos dada 

a oportunidade de realizar parte do nosso estágio curricular no Hospital Intermutual de 

Levante, em Valência, como parte integrante do programa de Mobilidade ERASMUS, de 

26 de Janeiro a 24 de Abril de 2015. 

A atuação do farmacêutico hospitalar é muito abrangente, sendo o profissional 

responsável por todo o fluxo do medicamento dentro da unidade de saúde, assegurando 

a eficácia, a qualidade e a segurança dos medicamentos, bem como a redução de 

custos. Integra-se nas equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação 

científica e de ensino, sendo de elevada importância o trabalho desenvolvido pelos 

farmacêuticos hospitalares. 

Este relatório pretende mostrar a estrutura e metodologia dos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, assim como as competências técnico-científicas do 

farmacêutico integrado nas equipas multidisciplinares de saúde. Durante o período de 

estágio tivemos a oportunidade de contactar com as diferentes áreas de atuação do 

farmacêutico hospitalar, entre as quais: a farmacotecnia, a gestão e a logística dos 

Serviços Farmacêuticos, os diferentes circuitos de distribuição, a farmácia clínica, os 

ensaios clínicos e as comissões de apoio técnico.  

Assim, este relatório relata a missão do farmacêutico hospitalar: fazer parte da 

gestão do medicamento, que abrange todo o percurso feito por este desde a sua seleção, 

aquisição, receção, prescrição, administração e reavaliação, otimizando o seu uso de 

forma a obter melhores resultados. 
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1. Introdução 

O Hospital Intermutual de Levante (HILE) surge como uma iniciativa da Federación de 

Montepíos y Mutualidades de Levante, nos finais da década de 60. Foi em 1971 que as 

suas instalações ficaram operacionais, tendo em 2013 sido renomeado de Hospital 

Intermutual de Levante. No decorrer dos anos após a sua fundação, ocorreu a fusão de 

agências sindicais, pelo que, atualmente o HILE conta com dez sindicatos envolvidos na 

sua gestão [1]. 

O HILE é um centro de recuperação e reabilitação para vítimas de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais da segurança social, sendo dependente do Ministério do 

Emprego e Segurança Social. Dispõe dos meios adequados para obter o diagnóstico de 

cada paciente com o mínimo de risco, no menor tempo possível e com o menor custo 

quer para o paciente, para o sindicato ou para a sociedade, sendo ainda dotado de 

recursos humanos e materiais adequados para tornar mais cómodo o processo de 

hospitalização e recuperação dos acidentes de trabalho. Este centro hospitalar colabora 

ainda com várias universidades de modo a contribuir para a formação de futuros 

profissionais de saúde [1]. 

De entre os serviços médicos e cirúrgicos existentes neste hospital localizado em San 

Antonio de Benagéber, nos arredores de Valência, a Cirurgia Plástica, a Ortopedia, a 

Traumatologia e a Reabilitação são as especialidades mais relevantes na assistência aos 

acidentados [1]. 

Atualmente, contam-se trinta diferentes tipos de serviços disponíveis no HILE, cada 

um dos quais possui um ou dois profissionais responsáveis pelo mesmo. Desde 2009 o 

HILE tem apostado na implementação de nova tecnologia, principalmente no que toca ao 

registo informático de todo o processo de assistência, informação clínica e analítica de 

cada paciente. Isto permite que, através do Florence® (programa informático), todos os 

profissionais de saúde estejam possibilitados de aceder, no momento, via online, a toda a 

informação clínica necessária dos pacientes, a partir de qualquer serviço do hospital. A 

utilidade desta ferramenta encontra-se principalmente numa maior agilidade no processo 

de internamento [1].  

No HILE, os serviços farmacêuticos, procuram que haja um uso racional dos 

medicamentos, de modo a garantir a segurança e eficácia farmacoterapêutica, mantendo 

um cuidado especial com cada paciente, para que, desta forma, se obtenham rápidas 

melhorias na saúde dos mesmos [1-2].  

O farmacêutico hospitalar é o responsável por todo o ciclo do medicamento, desde a 

sua seleção, aquisição, preparação de fórmulas magistrais, controlo, sistemática de 

distribuição e armazenamento, até ao último momento, a dispensa ao paciente tanto de 
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fármacos como de produtos sanitários (PS) e dispositivos médicos. É também da sua 

responsabilidade participar na gestão de resíduos, controlo de infeções hospitalares, 

suporte nutricional e quimioterapia, formulação e controlo de misturas endovenosas, 

cuidados farmacêuticos, controlo de qualidade e, sobretudo, comunicar os seus 

conhecimentos, esclarecer e orientar os pacientes internos e ambulatórios, cooperando 

na eficácia dos tratamentos e adesão à terapêutica [3-4]. Além disto, no hospital, cria e 

desenvolve técnicas na aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos (PF), 

efetua análise estatística e de tendência de consumo, gestão financeira, planeamento e 

contabilidade, cumprimento dos regulamentos legais e gestão de pessoal. Este tipo de 

factores de caráter económico não se apresentam decisivos no que respeita à avaliação 

da eficácia terapêutica, contudo é importante a sua ponderação na avaliação da 

rentabilidade assistencial, uma vez que os medicamentos devem ser obtidos nas 

melhores condições económicas, com uma correta gestão do stock [3-4]. Uma outra 

função do farmacêutico é providenciar informação objetiva, concisa e em tempo útil a 

outros profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, principalmente em questões 

como a conservação, estabilidade e atividade farmacológica, vias e velocidade de 

administração, contra-indicações, efeitos secundários, interacções e incompatibilidades e 

precauções especiais [3-4].  

Desta forma, o farmacêutico clínico promove a utilização segura e adequada dos 

medicamentos pelo doente, trabalhando em cooperação com os outros membros da 

equipa de saúde.  

 

2. Organização e gestão do serviço farmacêutico 

2.1. Funções do serviço farmacêutico 

O serviço farmacêutico hospitalar é um serviço clínico geral que funciona sob o 

sistema hierárquico do hospital. Segundo a Lei do medicamento, 29/2006, 26 de julho, 

“Garantias e uso racional do medicamento e produtos sanitários”, este serviço hospitalar 

deve possuir as seguintes funções [5-6]: 

 Participar no processo multidisciplinar de seleção dos medicamentos e PS 

do hospital, segundo critérios de efetividade, segurança, qualidade e economia;  

 Assumir a responsabilidade da qualidade, cobertura das necessidades, 

armazenamento, conservação, distribuição e dispensa dos medicamentos e PS 

adquiridos; 

 Elaborar fórmulas magistrais de acordo com os controlos de qualidade 

regulamentares, sempre que seja necessário ou seja conveniente, por razões de 

disponibilidade ou eficácia;  
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 Dispensar e controlar os medicamentos de uso hospitalar, prescritos aos 

pacientes em ambulatório; 

 Implantar um sistema de informação sobre medicamentos, assim como um 

sistema de farmacovigilância intrahospitalar;  

 Estabelecer um sistema racional de distribuição de medicamentos e PS que 

garanta a segurança, a rapidez e o controlo do processo assim como promova 

medidas que garantam a sua correta administração; 

 Conservar e dispensar os produtos em fase de investigação clínica e zelar 

pelo cumprimento da legislação dos medicamentos com substâncias psicoativas 

ou qualquer outro medicamento que requeira um controlo especial; 

 Realizar estudos relativos à utilização de medicamentos e PS no hospital; 

 Desenvolver programas de farmacocinética clínica; 

 Participar em programas de garantia de qualidade assistencial do hospital, 

dos quais fazem parte as comissões do centro e, respectivamente, a Comisión de 

Farmacia y Terapéutica (CFyT); 

 Desenvolver programas de investigação e participar em ensaios clínicos de 

novos fármacos, com a correspondente custódia e dispensa dos produtos de 

acordo com a norma vigente; 

 Realizar atividades educativas sobre questões de competência dirigidas ao 

pessoal sanitário e aos pacientes; 

 Efetuar todas as funções que influenciem um melhor uso e controlo dos 

medicamentos e PS, estabelecendo com os serviços clínicos os correspondentes 

protocolos de utilização assim como o seguimento terapêutico dos pacientes; 

 Colaborar com as estruturas de atenção primária e especializada no 

desenvolvimento das funções que lhes concede a Lei do medicamento 25/1990, 

de 20 de dezembro; 

 Informar preceptivamente, de forma periódica, o gasto farmacêutico nos 

hospitais de rede pública; 

 Garantir e assumir a responsabilidade técnica da aquisição, qualidade, 

correta conservação, cobertura das necessidades, custódia, preparação de 

fórmulas magistrais ou preparados oficinais e dispensa dos medicamentos e PS 

precisos para as atividades intrahospitalares e aqueles outros, para tratamentos 

extrahospitalarios, que requeiram uma particular vigilância, supervisão e controlo; 

 Participar e coordenar a gestão de compras de medicamentos e PS do 

hospital de forma a assegurar a eficiência do mesmo. 
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O cumprimento destas funções por parte do serviço farmacêutico e a sua cooperação 

com os restantes profissionais de saúde permite que os pacientes usufruam da melhor 

qualidade de serviço: adequada prescrição do medicamento, dispensa exata ao nível da 

administração, dose, posologia e duração do tratamento.  

 

2.2. Organização do serviço farmacêutico 

 Os serviços farmacêuticos do HILE encontram-se localizados no subsolo por ser 

um local de melhor acessibilidade e facilidade para as comunicações externas ao 

hospital, como é o caso da receção de medicamentos e PS. Para além disso, a sua 

proximidade aos elevadores e montacargas possibilita a distribuição de medicamentos 

aos diferentes serviços do HILE assegurando as comunicações internas no hospital [7-8].  

 Relativamente ao espaço físico, este é constituído por um laboratório (Fig.1), uma 

sala de preparação e revisão de medicação unidose (Fig.2), uma zona de recepção de 

encomendas (Fig.3), uma unidade de preparação de fórmulas magistrais estéreis (UPE) 

(Fig.4) e uma unidade de preparação de fórmulas magistrais não estéreis (UPNE). Na 

zona central encontra-se o armazém de medicamentos e PS (Fig. 5 e 6) e o cofre de 

estupefacientes e psicotrópicos (Fig.7). Existem ainda quatro escritórios (Fig.8) para a 

farmacêutica responsável, administradora e técnicos de farmácia. 

 No laboratório estão armazenados os princípios ativos, excipientes e as fórmulas 

magistrais já preparadas. Encontra-se equipado com três frigoríficos (Fig.9) cujas 

temperaturas são controladas diariamente, e possui também uma máquina de 

reembalagem (Fig.10). Neste local realizam-se algumas fórmulas magistrais e efetuam-

se todas as reembalagens necessárias ao serviço hospitalar. 

 A sala de preparação e revisão de medicamentos unidose possui todos os 

medicamentos que necessitam de ser dispensados em doses unitárias, devidamente 

identificados. A preparação e a revisão dos carros de medicação unidose (Fig. 11 e 12) 

ocorre nesta sala. Estes carros efetuam posteriormente a distribuição dos medicamentos 

de forma individualizada aos pacientes ingressados no HILE.   

 No que diz respeito à UPE, esta possui uma câmara de fluxo (Fig. 13) onde são 

realizadas as preparações de produtos estéreis, como as bombas infusoras de morfina e 

os colírios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.3. Gestão de recursos humanos 

 A garantia de qualidade e a correta preparação dos medicamentos depende dos 

recursos humanos existentes no serviço farmacêutico. Como tal, estes devem ser 

suficientemente qualificados para garantir a melhor organização, gestão e funcionamento 
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de todos os serviços. Cabe ao farmacêutico, o profissional de saúde com a melhor 

qualificação neste serviço, assegurar que todas as tarefas são executadas com o maior 

zelo e qualidade possível, e incentivar formações que contribuem para estes mesmos 

objetivos.  

 Assim, o serviço farmacêutico do HILE é composto por uma farmacêutica 

(especialista hospitalar), quatro técnicos de farmácia, um auxiliar administrativo e dois 

auxiliares de serviço (auxiliares operacionais). A ausência de um dos técnicos de 

farmácia pode ser colmatada por um quinto técnico de farmácia. 

 

2.4. Gestão de recursos económicos 

 A gestão de medicamentos inclui diversas fases desde a sua seleção, aquisição, 

receção, armazenagem, distribuição e posterior administração do medicamento ao 

paciente. No que diz respeito aos serviços farmacêuticos hospitalares, estes têm a 

responsabilidade de gerir os medicamentos e outros PF garantindo o seu uso racional, a 

sua correta dispensa, as necessidades hospitalares e a correta gestão económica. Deve-

se ter em conta a racionalização dos recursos económicos evitando o excesso de 

produtos em stock e deve-se garantir que os profissionais de saúde disponham de um 

conhecimento adequado de forma a minimizar perdas monetárias [3-4, 9].  

 

3. Seleção e aquisição de produtos farmacêuticos 

 No serviço de farmácia, a seleção, aquisição e receção de PF, assim como a 

gestão de stocks, são parte integrante de todo o processo que permite que o esquema 

farmacoterapêutico de cada paciente hospitalizado se mantenha de forma ininterrupta, 

uma vez que se conhecem e controlam os PF de alto, médio e baixo consumo, 

equilibrando, assim, a rotação de stocks. Deste modo, é possível detetar e corrigir 

possíveis desvios ocorridos nos pedidos e controlar o estado dos produtos enviados 

pelos laboratórios [10].  

 

3.1. Critérios e gestão de aquisição 

 A disponibilidade dos medicamentos necessários para debelar pacientes 

hospitalizados é garantida pela sua aquisição. Ao adoptar a “Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas” e a “Ley del Medicamento”, em conjunto. O resultado deve 

aproximar-se das decisões estipuladas pela CFyT, que estabelece as diretrizes de acordo 

com as quais deve ser efetuada a seleção e aquisição de medicamentos e outros PF, 

sendo a chefe do serviço de farmácia a responsável [10-11].  
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Com base em critérios económicos e de eficácia, as normas estabelecidas para a 

política de compras de PF estipulam que se devem ter em conta os seguintes critérios: 

 Laboratório de investigação, que cria e estabelece o produto modelo; 

 Laboratório fabricante da matéria-prima; 

 Optar pelas especialidades farmacêuticas que contenham dados 

farmacocinéticos e biofarmacêuticos; 

 Eleger as especialidades farmacêuticas cuja composição em excipientes e 

co-adjuvantes é conhecida; 

 Ter em conta o acondicionamento em dose unitária, uma vez que é 

necessário o registo de dados de identificação, como é o caso do lote; 

 Escolher os PF de menor custo, uma vez coberta a garantia de fabricação. 

 A necessidade de aquisição de mais PF é determinada consoante a atividade e 

caraterísticas inerentes ao hospital, sendo requerido ao fornecedor os produtos que se 

encontrem em quantidade inferior ao stock mínimo. Por norma, no HILE, estes pedidos 

são efetuados duas vezes por semana, terças e quintas-feiras. Todos os pedidos devem 

ser registados, comparando-se, periodicamente, as compras com as saídas [11].  

Em situações de emergência para o próprio dia ou para o dia seguinte, existem 

recursos de compra alternativos, como por exemplo a Farmácia Cortes Valencianas, ou 

aos serviços farmacêuticos de outros hospitais em Valência [11].  

 

3.2. Gestão de existências 

A gestão de existências ou stocks é uma das principais etapas na gestão do serviço 

de farmácia, sendo fundamental na manutenção da quantidade de medicamentos 

necessários à realização de todas as atividades clínicas hospitalares [11-12].  

A implementação de estratégias de gestão de stocks eficientes mostra-se importante, 

não só porque aproximadamente, 35% das compras efetuadas por um hospital advêm do 

serviço de farmácia, como também devido ao espaço restrito existente nos armazéns e à 

falta de recursos económicos da maioria dos centros hospitalares. Estas estratégias 

baseiam-se no armazenamento da quantidade mínima de medicamentos e outros PF, 

assegurando ao mesmo tempo que existe o suficiente para responder a pedidos durante 

um determinado período de tempo, de modo a satisfazer as necessidades do hospital e a 

evitar uma possível acumulação por tempo ilimitado no armazém. 

Assim, é necessário fazer uma lista dos stocks mínimos e máximos de cada produto 

incluído no Guia Farmacoterapêutico. Ao conhecer a média de consumo mensal de cada 

especialidade, assim como os seus máximos e mínimos, é possível obter-se uma rotação 

de stocks ótima [11-12].  
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“Técnicas de Ponto de Pedido” é o nome dado ao sistema de gestão de stocks 

utilizado pelo HILE. Em cada piso do hospital existem stocks definidos, tanto de 

medicação, como de PS. Quando o ponto de pedido (stock mínimo) é atingido, um alerta 

informático é enviado para a chefe do serviço farmacêutico [13].  

O abastecimento do armazém é efetuado pelos fornecedores. Realiza-se um pedido 

inicial com base nos stocks necessários e o fornecedor apenas fatura as reposições em 

função do que é consumido. Desta forma, estes produtos são considerados como uma 

provisão, não figurando no inventário do armazém nem nas existências ou custos do 

hospital [13]. 

Quando na enfermaria se utilizam medicamentos ou PS armazenados nos armazéns 

convencionais do HILE, deve registar-se numa folha de pedido (Anexo II), através do 

programa Florence® (Anexo III) que se encontra coordenado com o sistema Microsoft 

Dynamics Navision®, para que seja possível repor novamente até ao stock máximo. Se 

os medicamentos forem retirados do sistema de dispensa de medicamentos automático 

(Pyxis® (Fig. 14)), a folha de pedido é gerada automaticamente. Após esta requisição, 

procede-se à preparação e dispensa dos fármacos a repor nos respetivos pisos, que é 

diretamente registada na aplicação informática e a sua validação é arquivada ou pode ser 

consultada no computador [13].  

No caso da solicitação de gases medicinais (como é o caso do CO2 para laparoscopia, 

azoto líquido refrigerado e oxigénio medicinal), o pedido deve ser feito manualmente por 

parte do responsável da manutenção, que o transmite por correio eletrónico aos serviços 

de farmácia. Não há stock disponível de gases nos serviços da farmácia do HILE, pelo 

que a compra é gerida por estes serviços e quando a encomenda é rececionada, é 

diretamente entregue ao serviço de manutenção. Após confirmação do pedido solicitado, 

os serviços de manutenção entregam a fatura aos serviços de farmácia para que possa 

ser dada a entrada e saída do produto ao mesmo tempo.  

O material ortopédico nos serviços farmacêuticos do HILE possui um stock mínimo 

definido, que todos os dias é reposto. O fornecedor de material ortopédico emite uma 

fatura de cada entrega efetuada e no final do mês apresenta uma fatura com o total de 

material fornecido. Para que possa haver dispensa de material ortopédico específico para 

um paciente (que não se encontre em stock) é necessário que o médico, em primeiro 

lugar, preencha um requerimento e, de seguida, que o pedido seja feito aos serviços 

farmacêuticos do HILE a partir do piso em questão [13].  

 

3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

No que diz respeito aos critérios de receção dos PF, deve ser realizado um controlo 

quanto à forma farmacêutica (FF), dose, via de administração e adequação da 



Relatório de Farmácia Hospitalar no Hospital Intermutual de Levante 2014/2015 

 

Olga Mariana Ferreira da Cunha | Sara Cristina Viana Lopes  
8 

embalagem do produto. Verifica-se também a quantidade recebida relativamente à que 

foi pedida e regista-se o lote e caducidade [11].  

Os medicamentos e outros PF do HILE são rececionados num local com acesso fácil 

tanto ao exterior como ao armazém, havendo uma porta para a entrada de grandes 

volumes (Fig.3). Existem dois auxiliares de serviço nesta área e todos os dias um 

receciona e confere os medicamentos e outro o material farmacêutico. Os medicamentos 

que necessitam de refrigeração são conferidos da mesma forma, sendo colocados 

imediatamente no frigorífico. 

Após conferência de todos os produtos adquiridos, a guia e/ou fatura é entregue à 

técnica de farmácia responsável que comunica prontamente aos serviços administrativos 

para que procedam ao pagamento da encomenda, arquivando os documentos depois do 

processo finalizado. 

Em relação aos estupefacientes estes são conferidos da mesma forma pelos 

auxiliares de serviço e, de seguida, são entregues à farmacêutica responsável que 

analisa as substâncias, pelo respetivo boletim/certificado de análise e registo informático 

do produto, guardando-os de seguida no cofre existente no armazém. 

 

4. Armazenamento de produtos farmacêuticos 

No armazenamento de PF deve-se ter em atenção o espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança de todos os PF. 

Sempre que o prazo de validade (PV) de um PF está a terminar contacta-se o 

laboratório correspondente, hevendo possibilidade de troca dos medicamentos, 

devolução imediata a crédito, troca por novos produtos ou devolução dos medicamentos 

apenas quando expira o seu PV. 

Para além disso, o hospital deve assegurar para todos os medicamentos 

fotossensíveis a sua proteção da luz desde o seu armazenamento até ao momento da 

sua utilização, executando medidas de forma a garantir que o medicamento permanece 

na sua embalagem original ou proteger com material fotoprotector, como o alumínio.  

No HILE, para além do serviço farmacêutico, os PF encontram-se armazenados no 

Pyxis®, nos armazéns convencionais, nos carros de medicação de urgência ou nos carros 

de “paradas”. 

 

4.1. Serviço Farmacêutico 

A organização dos PF deve facilitar a receção, ordenação, contagem e expedição, a 

disposição dos stocks no mínimo espaço possível, com fácil referência e circulação e 
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deve garantir a segurança e proteção, não só dos próprios artigos, mas também do 

pessoal, assim como deve prever mudanças de composição de stocks [8]. 

Os medicamentos encontram-se armazenados em estantes segundo o conceito first-

in/first-out (FIFO), de forma que os medicamentos já existentes nas estantes sejam os 

primeiros a ser fornecidos, respeitando o número de lote e PV.  

A identificação e a ordem dos medicamentos no armazém é realizada segundo o 

nome dos mesmos, por ordem alfabética. A sua distribuição pelas prateleiras é efetuada 

segundo as FF, em secções: orais, tópicas, retais, parentéricas e nutrição. No que diz 

respeito aos PS, estes estão organizados de acordo com o seu volume, peso, mobilidade 

e rotação. 

Os produtos são armazenados nas estantes ou em paletes evitando o contacto direto 

entre estes produtos e o chão. Desta forma, consegue-se obter para os PF, incluindo os 

produtos inflamáveis, a melhor gestão das suas restrições, evitando também possíveis 

variações de temperatura e humidade. 

Todas as prateleiras do armazém estão rotuladas com o nome do medicamento ou PS 

e com o respetivo código de identificação. Este código começa com a sigla ME ou PS, 

conforme se trate de um medicamento ou produto sanitário, respetivamente, seguindo-se 

uma letra e um número correspondente à prateleira, e no final 01 ou 02, caso o produto 

esteja armazenado na parte da frente da estante ou na parte de trás (Anexo IV e Fig. 15) 

[14].  

O livro com a identificação e localização de todos os PF existentes no armazém 

(Fig.16) é atualizado mensalmente e encontra-se na entrada do armazém do serviço 

farmacêutico. Assim, sempre que alguém da enfermaria entre no serviço farmacêutico 

fora do horário de funcionamento consegue localizar rapidamente o medicamento ou 

material que necessita naquele momento, preenchendo de seguida um documento de 

“registo de retirada de medicamentos-material por personal ajeno a farmácia”, sendo que 

esta requisição de medicamentos não é aplicável aos psicotrópicos nem estupefacientes 

devido à existência de um protocolo distinto para estes [15].  

Relativamente ao armazenamento de produtos estupefacientes, deve-se ter em 

atenção os requisitos de segurança especiais, nomeadamente, a sua colocação num 

local individualizado e com fechadura, como um cofre (Fig.7), devendo este conter 

prateleiras que permitam a arrumação dos medicamentos de forma correta e organizada. 

No caso dos psicotrópicos, a legislação atual não obriga a um seguimento pormenorizado 

deste grupo farmacológico, devendo, no entanto, atender-se à sua localização com 

condições de segurança adequadas [3-4]. Os estupefacientes são dispensados 

unicamente com receitas nomeadas como “Receta de prescripción y reposición de 

estupefacientes y psicotropos, control de medicamentos estupefacientes quirofano – UCI” 
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(Anexo V). Quanto aos psicotrópicos, encontram-se armazenados num armário cujo 

acesso é restrito por condições especiais de segurança e nos pisos que possuem 

psicotrópicos, estes estão armazenados em armários fechados que são frequentemente 

vigiados, podendo ser dispensados em carros unidose ou ser repostos automaticamente 

nos pisos. 

O material de laboratório, produtos e matérias-primas para a elaboração de fórmulas 

magistrais encontram-se armazenados no laboratório e corretamente identificados.  

Os medicamentos encontram-se armazenados em embalagens para uso hospitalar 

e/ou são reembalados em unidose, de forma a que cada medicamento seja identificado 

pelo seu nome comercial, princípio ativo, lote, caducidade, com o intuito de reduzir as 

unidades de dispensa e garantindo a correta identificação de toda a medicação, que é 

realizada com recurso a etiquetas e pela utilização de uma máquina de reembalagem ou 

somente pela sua apresentação comercial (sempre que esta garanta todas as 

especificações) (Fig. 17-19). Existe um armazém próprio para as unidoses, que possui os 

medicamentos com mais saída do hospital e está organizado de maneira a tornar o 

processo de dispensa mais eficaz.  

 

4.2. Pyxis® 

O sistema Pyxis® é um sistema automatizado de armazenamento e dispensa de 

medicamentos existente nas enfermarias do primeiro e terceiro piso do HILE que possui 

os medicamentos mais relevantes, quer pela sua frequência de utilização, quer pela sua 

importância clínica. Este equipamento é constituído por duas estações: a estação que 

armazena e dispensa medicamentos situada nos diversos serviços, acompanhada de 

duas unidades frigoríficas e duas unidades de armazenamento e a estação denominada 

“consola” que se localiza na sala unidose, coordena todas as atividades e realiza o 

inventário dos PF (Fig. 20).  

As unidades de armazenamento extra do Pyxis® são importantes dado que durante o 

funcionamento este equipamento atinge temperaturas bastante elevadas, podendo 

mesmo atingir os 30ºC. Desta forma, os medicamentos que não se encontram 

armazenados no frigorífico (conservação entre 4 e 8ºC) mas que possuem restrições de 

conservação para temperaturas superiores a 25-30ºC são armazenados nestas unidades.  

Para a utilização deste equipamento é necessário um acesso com código e impressão 

digital, sendo que apenas o pessoal qualificado do serviço farmacêutico consegue aceder 

e controlar os medicamentos existentes, assim como repor o stock dos produtos, o que 

demonstra a relevância, segurança, controlo e importância deste tipo de equipamentos.  

Em situações de emergência, como o dano de uma Nolotil® aquando a sua 

administração deve possuir um meio mais rápido de reposição do medicamento. Desta 
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forma, torna-se mais eficaz retirar o medicamento do Pyxis® do que enviar um pedido ao 

serviço farmacêutico para a reposição deste medicamento. Assim, alguns médicos e a 

enfermeiros encontram-se registados no sistema Pyxis® para este tipo de situações, onde 

apenas têm acesso ao medicamento em causa e não todo o stock. 

Quando há reposição de medicamentos no Pyxis®, o programa informa quais os 

medicamentos que devem ser repostos e abre as respetivas gavetas ou portas frigoríficas 

indicando o local onde deve ser reposto o medicamento e o número de unidades em 

stock. Assim, a reposição é efetuada medicamento a medicamento, o que permite ao 

técnico responsável confirmar as unidades existentes e registar as unidades que 

adiciona. Caso existam discrepâncias entre os gastos e as existências o técnico 

responsável deve corrigi-las o mais cedo possível. 

Apesar de não estarmos registadas no Pyxis® do hospital sempre que possível 

acompanhávamos a técnica responsável pela reposição de stock de forma a conhecer 

melhor o funcionamento do sistema. 

 

4.3. Armazéns convencionais 

O HILE possui armazéns fora do serviço farmacêutico com os PF em unidose 

armazenados em gavetas corretamente identificadas com o nome do respetivo 

medicamento ou PS. Este tipo de armazém encontra-se adaptado ao local em questão 

uma vez que está presente em serviços muito diversificados (enfermaria do segundo 

piso, urgências, bloco operatório, unidade de imagem e raios-X, ressonância magnética, 

consultas externas, unidade de dor, pré-anestesia, oftalmologia e a Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI)). 

Como se pode esperar este tipo de armazenamento convencional não possui um nível 

de segurança tão elevado como o Pyxis® e, apesar da informação do conteúdo do 

armazém ser informatizada, este tipo de sistema possui uma maior fonte de erros. 

Contudo, no segundo piso do HILE apenas se encontram doentes crónicos e, como tal, a 

sua medicação está sujeita a poucas ou nenhumas alterações, sendo raras as reposições 

neste armazém, o que explica o facto de ainda não possuir o Pyxis®. 

4.4. Carros de medicação de urgência e carros de “paradas” 

No hospital existem quatro carros de medicação de urgência (Fig. 21) que 

correspondem a outro tipo de armazenamento de medicamentos e PS, um em cada 

enfermaria e outro na unidade de imagem e raios-X. Cada carro de medicação de 

urgência é constituído por três gavetas: a primeira possui os medicamentos injetáveis 

num total de 48 medicamentos e 24 PS, na segunda existem 5 soluções intravenosas, 1 

medicamento antisséptico e 11 PS e, por fim, a terceira gaveta é composta por 1 
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medicamento e 24 PS. 

Por outro lado, os carros de “paradas” (Fig. 22) também contêm medicação de 

urgência, com a particularidade de possuírem um desfibrilador externo e medicação 

especializada para situações de paragem cardiorrespiratória. No HILE existem quatro 

carros de “paradas”, distribuídos pela enfermaria do terceiro piso, bloco operatório, UCI e 

urgências. Cada carro de “paradas” está dividido em 4 gavetas, sendo a primeira 

composta por 12 medicamentos e as restantes constituídas por 74 PS. 

Os carros estão fechados com uma abraçadeira vermelha numerada e por isso, a 

abertura implica um registo do motivo pelo qual foi aberto, assim como a indicação do 

número da abraçadeira que a substitui. Obtêm-se, desta forma, um controlo restrito da 

utilização destes carros, sabendo as entradas e saídas dos PF, o que também facilita a 

reposição dos produtos. A reposição é efetuada segundo o sistema FIFO. 

A revisão de todos os carros acontece a cada três meses através da verificação da 

lista de PF existentes em cada carro conferindo quais os que vão caducar nos três meses 

seguintes e as quantidades que são necessárias repor, segundo o FIFO. Assim, os PF 

que caduquem nesses três meses são substituídos por novos. No final, imprime-se a lista 

com todos os medicamentos e PS existentes nos carros com os respetivos lotes, 

caducidades e quantidades atualizados. Desta lista são realizadas três cópias: uma para 

ser colocada no interior do carro, outra para a enfermaria e a última encontra-se no 

serviço de farmácia. Uma nova revisão e atualização da lista é efetuada quando algum 

medicamento caduca durante os três meses antes da revisão, se se pretende modificar 

as quantidades existentes ou sempre que se utiliza o carro. Coloca-se uma cópia da lista 

atualizada no interior do carro, fecha-se o carro com uma nova abraçadeira vermelha e 

indica-se o novo número da abraçadeira. 

Os medicamentos retirados dos carros que caducam dentro de três meses ou menos 

não são rejeitados até que se alcance a data de caducidade, desta forma, poderão ser 

reutilizados nas enfermarias ou reencaminhados novamente para o armazém. Após 

atingir essa data poderão ser rejeitados adequadamente ou devolvidos às indústrias 

farmacêuticas. 

 

5. Farmacotecnia 

Os serviços farmacêuticos do HILE têm o nível de acreditação 3 segundo o decreto 

14/2006, de 20 de janeiro do Consell de la Generalitat Valenciana, Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud, pelo que estão 

habilitados à preparação de fórmulas magistrais e preparados oficinais: FF tópicas, orais, 

retais e vaginais líquidas e orais, retais e vaginais sólidas.  
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As normas de correta elaboração e controlo de qualidade de fórmulas magistrais e 

preparados oficinais encontram-se descritas no decreto 175/2001 de 23 de fevereiro, 

onde são especificadas algumas das principais funções do farmacêutico neste campo 

[16]: 

 Estabelecer uma metodologia para o controle adequado do processo de 

elaboração das fórmulas magistrais; 

 Aprovar os procedimentos de limpeza e manutenção do local de preparação 

das fórmulas; 

 Manter um controlo dos documentos respeitantes aos aparelhos de 

medição; 

 Desenvolver, atualizar e aprovar os procedimentos de elaboração e controlo 

de fórmulas magistrais; 

 Validar a ficha técnica e o processo de elaboração; 

 Aceitar ou rejeitar as fórmulas ou preparados elaborados; 

 Selecionar e gerir as matérias-primas e o material usado. 

Na farmácia do HILE existe um documento que inclui as normas internas de cada 

preparação com o intuito de garantir que a manipulação destas é realizada com um 

elevado nível de qualidade, o procedimento normalizado de trabalho (PNT). No 

laboratório da farmácia existem duas capas, ordenadas segundo o alfabeto (A-E e F-Z), 

que contêm todos os PNT das fórmulas magistrais que se fazem no hospital atualmente, 

e uma terceira capa que contém os PNT das fórmulas magistrais que já se fizeram no 

hospital, mas que de momento não se fazem. No PNT podem ser preenchidas as 

seguintes áreas: o nome da fórmula, a dose, a composição qualitativa e quantitativa, em 

que serviço se faz a preparação, o material, o modus operandi, a data da última 

atualização do documento, as condições especiais de conservação (se aplicáveis), o 

modo de administração, a embalagem, a caducidade, um exemplo da etiqueta que se 

coloca no produto acabado, a indicação terapêutica, algumas observações e a fonte 

bibliográfica para a sua elaboração (Anexo VI). Na etiqueta que se coloca no produto 

acabado estão indicadas as seguintes informações: o local de preparação, o serviço, o 

nome da preparação, a dose, a quantidade, o lote, a data de embalamento e o PV. 

Sempre que se aplique, na etiqueta indica-se também o local de aplicação, as condições 

especiais de conservação e as precauções especiais de utilização (Anexo VII). 

Após a elaboração de uma fórmula magistral é necessário preencher uma ficha para 

que seja possível controlar o que foi usado do armazém, outra para registar a entrada do 

produto no armazém e uma ficha de registo onde é colocado o nome da preparação, a 

data da sua elaboração, o lote, a data de caducidade, quem elaborou e quem 
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supervisiona. Há ainda uma outra ficha que deve ser preenchida para o paciente onde se 

coloca o local onde foi preparada a fórmula magistral, o serviço, a data de atualização, o 

nome da preparação, a dose, a quantidade, a composição qualitativa e quantitativa, 

indicações, a via de administração e posologia, duração do tratamento, a conservação, o 

PV e precauções especiais. O produto preparado é entregue ao paciente no interior de 

uma bolsa transparente, etiquetada e com a folha de informação para o mesmo (Fig.23). 

As fórmulas magistrais disponíveis e preparadas no HILE são as seguintes encontram-

se descritas nas tabelas 1-4. 

 

Tabela 1 - Fómulas Magistrais Tópicas preparadas no HILE. 

 

Tabela 2 - Fórmulas Magistrais Orais preparadas no HILE. 

Orais 

Cápsulas de bicarbonato 1g Ketamina 10mg/mL solução oral 125mL 

Cápsulas dexametasona 4mg Placebo celulosa (Avicel®) em cápsulas 

Jarabe Dexametasona 1mg/mL 100mL Suspensão aquosa de Bentonita a 7% 

Jarabe Metadona 5mg/mL Fórmula Alitraq® 

 

 
 

Tabela 3 - Fórmulas Magistrais Oftálmicas e Óticas preparadas no HILE. 

Oftálmicas e Óticas 

Álcool com ácido bórico à saturação. 

Gotas óticas a 5% 50mL 
Colírio Vancomicina 50mg/mL 10mL 

Colírio Anfotericina B 1,5 mg/mL partindo 

de Ambisome 10 mL 

Gluconato de Cálcio solução para irrigação 

ocular a 1% 500mL 

Colírio Anfotericina B 1,5 mg/mL partindo 

de matéria-prima 10 mL 

Gluconato de Cálcio solução ocular com 

Suplecal® 500mL 

Colírio Ceftazidima 50 mg/mL Intravítrea de ceftazidima 20mg/mL 

Colírio de soro Autologo 20% 5mL Intravítrea de ceftazidima 10mg/mL 1mL 

 

 

Tópicas 

Óleo de vaselina 100mL 
Gluconato Cálcico em Gel 2,5% para 

Queimaduras 100g 

Água sulfatada 250 mL 
Gluconato Cálcico em Gel 2,5% com 

Suplecal® 100g 

Ciprofloxacino gel com 

hidroxipropilmetilcelulosa  100g 

Hipossulfito sódico 2% solução aquosa 

100mL 

Colistina Sulfato 2% em creme tópico 100g Ketamina Gel tópico a 2% 100g 

Eosina aquosa a 2% 100mL Solução sulfato de zinco a 0,1% 100mL 

Eosina alcoólica a 2% 100mL  
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Tabela 4 - Fórmulas Magistrais desinfetantes bucais preparadas no HILE. 

Desinfetantes bucais 

Aftas solução adultos (sem antibiótico) 

250mL 

Cocktail mucosite com oraldine e sem 

mycostatin (IV) 250mL 

Aftas solução adultos (com antibiótico) 

250mL 
Cocktail mucosite V 250mL 

Cocktail mucosite sem oraldine (I) 250mL Fenol aquoso a 6% 100mL 

Cocktail mucosite II 250mL Fenol 88% solução 100mL 

Cocktail mucosite III 250mL  

 

É necessário garantir uma adequada conservação das fórmulas magistrais, pelo que 

as que são fotossensíveis são colocadas em frascos de cor topázio ou dentro de bolsas 

azuis fotoprotetoras e as que devem ser refrigeradas são mantidas no frigorífico. 

Uma outra função do farmacêutico, neste campo, é a de atualizar o índice, rever e 

desenvolver novos PNT, sempre que é necessário preparar uma nova fórmula magistral, 

para que todas as informações estejam constantemente atualizadas e concordantes com 

as normas correspondentes. Durante os nossos três meses de estágio ajudamos a 

farmacêutica do HILE a atualizar alguns PNT e introduzir e desenvolver novos com base 

em referências bibliográficas, tais como: 

 Colírio de Anfotericina B 1,5 mg/mL (10 mL) partindo da matéria-prima; 

 Intravítrea de Vancomicina 10 mg/mL (1mL); 

 Intravítrea de Ceftazidima 20 mg/mL; 

 Fórmula Alitraq®. 

 

5.1. Preparação de fórmulas magistrais não estéreis 

São os técnicos de farmácia que preparam as fórmulas magistrais não estéreis no 

laboratório do serviço de farmácia no HILE. 

Todos os passos de pesagem, cálculos e aspetos finais da preparação efetuada pelo 

técnico de farmácia são, no final, conferidos pela farmacêutica responsável. O técnico 

veste diariamente um uniforme que tem a mesma função que uma bata e antes de iniciar 

a preparar o produto leva a folha de preparação que deve preencher, calça umas luvas e 

limpa a bancada. No final, preenche uma etiqueta identificativa do produto e cola no 

exterior do frasco/embalagem de acondicionamento da fórmula magistral acabada de 

preparar. 

As fórmulas magistrais não estéreis que são necessárias no HILE, esporadicamente 

não são preparadas nas suas instalações devido ao elevado custo das matérias-primas, 

sendo encomendadas a farmácias comunitárias, como é o caso da Farmácia Luis Corbi. 
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Nutrição entérica 

A nutrição entérica (NE) é uma técnica de suporte nutricional que consiste na 

administração de uma fórmula alimentar líquida, sendo os nutrientes administrados por 

sonda diretamente no sistema digestivo [17]. 

Esta é, em regra, administrada através de sondas nasogástricas/entéricas colocadas 

por gastrostomia/jejunostomia cirúrgica ou endoscópica. Há doentes que necessitam 

receber dietas entéricas, como suplemento ou como única forma de nutrição [17]. 

Está indicada sempre que o paciente necessita de suporte nutricional individualizado 

por não ter o trato gastrointestinal (TGI) funcional e não consiga, não possa ou não queira 

ingerir alimentos em quantidades suficientes para satisfazer as suas necessidades 

nutricionais de forma adequada [17,18]:  

 Precocemente, a NE diminui o risco de enterocolite necrosante; 

 Em situações como diarreia grave ou síndroma do intestino curto, em que o 

TGI não absorve os nutrientes corretamente quando administrados por via oral; 

 Em pacientes com queimaduras ou desnutridos, uma vez que são condições 

em que as necessidades energéticas aumentam consideravelmente; 

 Quando o paciente não consegue engolir devido a mudanças na orofaringe. 

Por outro lado, este tipo de nutrição está contra-indicada em situações de obstrução 

intestinal. 

A escolha da fórmula a administrar depende da idade, funcionamento do TGI e do 

diagnóstico base, devendo ser individual [17,18]. 

No HILE a NE usada não necessita de preparação, uma vez que as fórmulas já são 

compradas na forma líquida, podendo ser dispensadas diretamente ao paciente. São 

exemplos de NE no HILE, produtos como Jevity Plus®, Ensure Plus® e Novasource®. 

Durante o nosso estágio surgiu um caso excecional no HILE, em que foi necessário 

adquirir Alitraq®, um produto para NE que necessita de preparação prévia, uma vez que 

se trata de um pó. O paciente em questão saiu da UCI, com nutrição através de uma 

sonda Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG), sendo um objetivo iniciar a sua 

nutrição por via oral. Para tal, era necessário aumentar aos poucos as quilocalorias (Kcal) 

diárias que o paciente estava a receber, contudo este mostrou-se intolerante à NE que 

lhe estava a ser administrada até ao momento pois apresentava-se bastante inchado. 

Tentaram-se outros produtos existentes no hospital com a composição ideal, mas o 

paciente continuava a não tolerar. Assim, decidiu-se adquirir o produto Alitraq®, 

enriquecido com glutamina e arginina (importantes na cicatrização da ferida do paciente), 

hiperproteico e com baixo resíduo, de forma a verificar a tolerância do paciente ao 

mesmo. Este produto, no mesmo volume que a nutrição que lhe era administrada 

anteriormente, conseguia fornecer mais Kcal. Realizámos o PNT para o Alitraq® e foram 
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feitos os cálculos das necessidades energéticas do paciente, verificando-se que este 

necessitava de cerca de 3000Kcal diárias, contudo preparamos 900mL, uma vez que o 

aumento deve ser gradual. Esta nutrição foi bem tolerada pelo paciente, pelo que se 

seguiu com o tratamento. Três dias depois o médico chefe do HILE consulta a 

farmacêutica uma vez que era necessário aumentar a quantidade de Kcal que o paciente 

estava a receber diariamente pois não eram suficientes para o seu peso nem para 

compensar todo o stresse metabólico a que estava sujeito devido às duas sondas que 

possuía (uma estomacal e um catéter para drenar o líquido corporal) e também ao 

aparelho que lhe fornecia o soro fisiológico para limpar a ferida constantemente e 

cicatrizar mais rápido (aumento do catabolismo). Desta forma, o objetivo do médico chefe 

seria que o paciente ingerisse 1800 Kcal/dia, o equivalente a 6 saquetas. Também foi 

discutido com o médico a continuação ou não do descanso noturno na NE, tendo-se 

concluído que seria para continuar uma vez que o paciente está sujeito a NE contínua 

desde as 7h até às 24h e, como tal, o estômago apresenta um valor de pH superior ao 

normal. O descanso noturno mostra-se, como tal, essencial para que o pH estomacal 

diminua para valores mais próximos do normal (pH=2) e assim evitar possíveis infeções 

bacterianas, por exemplo. No dia seguinte, o médico quis aumentar para 7 saquetas. 

Quatro dias depois o médico chefe decide discutir com a farmacêutica do HILE uma nova 

opção para a NE, uma vez que existem muitas pré-preparadas e que considera que com 

a preparação do Alitraq® é retirado tempo ao serviço de farmácia que poderia ser útil 

para a realização de outras tarefas. Estivemos a procurar quais poderiam ser as 

formulações mais semelhantes com o Alitraq®, pré-preparadas, tendo-se escolhido o 

Novasource Impact® porque também contém arginina e a sua composição energética e 

proteica são muito idênticas às do Alitraq®. No entanto, a farmacêutica foi falar com o 

médico para o alertar de que já tinha sido requerida uma quantidade considerável de 

Alitraq® para os armazéns dos serviços de farmácia propositadamente para este 

paciente, pelo que seria um desperdício comprar um produto novo e diferente para este 

mesmo paciente. O médico consentiu, contudo a dose de Alitraq® foi reduzida 

novamente para 6 saquetas, pois com 7 o paciente já apresentava inchaço novamente. 

 

5.2. Preparação de fórmulas magistrais estéreis 

A produção de formulações estéreis, pautada pelas indicações do capítulo 797 da 

USP, “Sterile Compounding” [19] deve realizar-se em ambiente estéril, numa zona bem 

diferenciada e submetida a controlos periódicos, recorrendo-se à técnica asséptica, que 

garante a esterilidade e qualidade do produto final devido à ausência de contaminação e 

pirogénios. Este ambiente estéril desejado é garantido no HILE com o uso da câmara de 

fluxo laminar horizontal de categoria International Standards Organization (ISO) classe 3 
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segundo a ISO: EN 14644-1, denominada FlowFAST H® existente no HILE, revista 

regularmente de modo a garantir a qualidade do ar (Fig.13 e Anexo VIII). Todo o material 

que será usado na preparação da fórmula é colocado no interior da câmara durante 30 

minutos de forma a garantir a sua esterilidade. 

Decorridos os 30 minutos, a fórmula é preparada segundo o modus operandi que 

figura no PNT. O produto deve ser levado ao paciente o mais prontamente possível, após 

supervisão da farmacêutica responsável no HILE, ou conservado de acordo com as 

condições adequadas até que seja dispensado ao paciente. 

As fórmulas estéreis que são preparadas com maior frequência no serviço de farmácia 

do HILE são as bombas infusoras de morfina, os colírios e nutrição entérica e 

parentérica. 

 

Bombas infusoras de morfina 

Relativamente às bombas infusoras de morfina (no HILE preparam-se nas 

concentrações de 50mg/100ml e 10mg/100ml), numa primeira vez observamos o 

processo de elaboração das mesmas por uma das técnicas de farmácia. Desde então, 

fomos nós que elaboramos sempre que possível e de forma autónoma, as bombas de 

morfina com concentração correspondente a 50mg/100ml. Para a sua preparação basta 

seguir o procedimento descrito no PNT correspondente, sendo obrigatório o uso de luvas 

e de todo o material estéril, incluindo as bombas que são esterilizadas previamente. De 

uma forma resumida esta preparação, consiste na injeção de 2 seringas de 20mL com 

soro fisiológico no infusor elastómero Accufuser Plus®, seguida de 3 mL de morfina (2 

ampolas) juntamente com 7 mL de soro fisiológico usando uma seringa de 10mL, 

novamente duas seringas de 20mL de soro fisiológico e uma seringa de 10mL soro 

fisiológico, perfazendo os 100mL finais. No final, deixa-se o infusor aberto para remover 

as bolhas de ar que poderiam ser prejudiciais à saúde do doente e interferir com a 

administração. O modo de procedimento nesta preparação tem como objetivo garantir 

que toda a morfina alcança o infusor e não fica retida nos tubos. De seguida, coloca-se 

no infusor e no saco plástico onde este será colocado, a etiqueta de identificação 

correspondente. A de cor amarela fluorescente corresponde às bombas de morfina com 

uma concentração de 50mg/100mL (Fig.24) e a vermelha é correspondente às bombas 

com uma concentração de 100mg/100mL (Fig.25). É necessário que após a preparação 

se preencham as fichas de registo das fórmulas magistrais e as receitas de prescrição e 

reposição de estupefacientes, assinadas pelo farmacêutico posteriormente. A 

necessidade da sua preparação relaciona-se com as prescrições médicas diárias, 

contudo existe um stock mínimo armazenado nas urgências e nos pisos. 
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As bombas de enantyum+tramadol (etiquetas de cor azul) (Fig.26) e 

metamizol+tramadol (etiquetas de cor verde) (Fig.27) são preparadas no serviço de 

enfermaria. 

 

Bombas infusoras de Chirocane® 

A preparação destas bombas é muito semelhante à das de morfina. A concentração 

preparada no HILE é de 600mg/300mL, como tal o infusor utilizado é de maiores 

dimensões que os de morfina. No final, os infusores assim como a bolsa de plástico, 

devem ser devidamente etiquetados e as fichas de registo das fórmulas magistrais e as 

receitas de prescrição e reposição de estupefacientes preenchidas e assinadas pelo 

farmacêutico. 

 

Nutrição parentérica 

A nutrição parentérica consiste no aporte de nutrientes ao organismo através de via 

extradisgestiva, visando manter o equilíbrio nutricional face a distúrbios metabólicos, tubo 

digestivo imaturo ou alimentação entérica impossibiltada ou contra-indicada. Este tipo de 

nutrição permite o repouso adequado ao TGI, assim como, manter um adequado estado 

nutritivo. Este aporte nutritivo vai diretamente para a corrente sanguínea, sem sofrer 

qualquer processo digestivo ou hepático, se for a única via a ser utilizada deve conter 

todos os nutrientes essenciais e devem evitar-se desequilíbrios na administração. É 

utilizada em pacientes com alteração nos mecanismos de regulação, contudo há grande 

probabilidade de infeções devido ao fácil desenvolvimento de germes na mistura nutritiva, 

à rutura de barreiras defensivas cutâneas e ao sistema imunitário dos pacientes estar 

diminuído devido à própria desnutrição ou doença base [20].  

Nas bolsas de nutrição parentérica no HILE adicionam-se, no serviço de farmácia, as 

vitaminas lipo e hidrossolúveis e os oligoelementos. São preparadas na câmara de fluxo 

laminar, segundo as normas de outros produtos estéreis para garantir a esterilidade da 

bolsa até que seja utilizada. 

A preparação deste tipo de nutrição inicia-se rompendo a bolsa de modo a que os 

componentes se possam misturar, depois é necessário adicionar as vitaminas, 

eventualmente, e até que sejam utilizadas são mantidas nos frigoríficos dos pisos do 

HILE ou na UCI. 

 

Colírios 

Os colírios são soluções ou suspensões estéreis de uma ou várias substâncias 

medicamentosas num veículo aquoso ou oleoso. Destinam-se a instilação ou 

administração intravítrea no saco da conjuntiva com fins terapêuticos ou de diagnóstico. 
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Estas preparações devem ser ajustadas às condições fisiológicas do olho, adaptando a 

pressão osmótica e o pH. Do ponto de vista farmacológico devem possuir uma ação 

terapêutica ótima, que depende da sua concentração ou da presença de substâncias 

adjuvantes [21]. As condições de preparação e conservação dos colírios devem manter a 

sua esterilidade até ao momento em que estes são dispensados ao paciente [22].  

Os colírios preparados na farmácia hospitalar do HILE são: 

• Colírio de Anfotericina B partindo de Ambisome®; 

• Colírio de Anfotericina B partindo de matéria-prima; 

• Colírio de Ceftazidima; 

• Colírio de Soro Autologo 20%; 

• Colírio de Vancomicina 50mg/mL. 

 

5.3. Reembalagem e etiquetagem de medicamentos 

Após a reembalagem e/ou etiquetagem de medicamentos obtêm-se embalagens 

unitárias de FF sólidas destinadas apenas a uma única administração ao doente. Esta 

individualização terapêutica disponibiliza dosagens não existentes no mercado, sem que 

haja perda das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação, 

apresenta-se como uma mais-valia terapêutica e económica. O que difere a 

reembalagem da etiquetagem é o facto de, no caso deste último, já ser conhecido que os 

fármacos não possuem excipientes cuja declaração é obrigatória e, como tal, é suficiente 

colocar apenas uma etiqueta com as informações básicas necessárias. 

O processo de reembalagem realiza-se com recurso a uma máquina de embalar 

(Fig.10) que se encontra acoplada a um computador, onde se efetuam as alterações 

necessárias ao rótulo do fármaco a reembalar. As FF sólidas permanecem no interior do 

blister cortado, resultando no isolamento de cada uma delas com as condições de 

conservação originais mantidas (Fig. 28). 

Para um correto acondicionamento das mesmas pode encontrar-se tanto na etiqueta 

como no rótulo do reembalado as informações recomendadas pelo Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos: identificação do produto (nome comercial e 

princípio ativo), PV e número de lote. No rótulo dos produtos reembalados coloca-se 

também o local onde foi efetuado o reembalamento e o serviço responsável, o código 

nacional (CN), a data de reembalagem e os excipientes de menção obrigatória 

(qualitativa e/ou quantitativamente) (Fig.17). Os excipientes de declaração obrigatória 

constam na circular nº 2/2008 Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios – Información sobre los excipientes en el etiquetado, prospecto y ficha técnica 

de los medicamentos de uso humano. Este documento encontra-se numa capa no 

laboratório do serviço de farmácia, assim como duas listas onde estão inseridos todos os 
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fármacos do guia farmacoterapêutico do hospital que necessitam de ser reembalados 

(Anexo IX) e/ou etiquetados (Anexo X). Estas mesmas listas foram atualizadas durante 

os nossos 3 meses de estágio, uma vez que quando revíamos os rótulos dos 

medicamentos reembalados pelos técnicos de farmácia, detetamos por várias vezes 

alguns erros nos mesmos em comparação com a ficha técnica do fármaco. Isto ocorreu 

naqueles que não continham determinado excipiente mas que agora, por mudança de 

laboratório ou mesmo da formulação do laboratório já habitual, contêm excipientes cuja 

menção é obrigatória, como foi o caso da lactose que não se encontrava mencionada na 

embalagem de Ultralevura®. Assim, é possível evitar erros na administração de 

medicamentos a pacientes alérgicos a algum excipiente que possa existir na formulação, 

conservar o fármaco adequadamente e também identificar rápida e eficazmente 

medicamentos que correspondam a um lote sobre o qual seja lançado algum tipo de 

alerta.  

Ao longo do processo de reembalagem é preenchida uma folha para controlo interno 

no HILE das saídas e entradas no armazém num determinado dia (Anexo XI). Há uma 

outra folha de controlo que se preenche cujo cabeçalho contém o nome do medicamento, 

princípio ativo, forma farmacêutica, os excipientes de declaração obrigatória e o CN 

(Anexo XII). Por norma éramos nós que confirmávamos se ambas as fichas estavam 

concordantes entre elas, com o rótulo do reembalado, com a embalagem original do 

fármaco e a ficha técnica, sendo, posteriormente (se conforme), tudo assinado pela 

farmacêutica responsável. Caso contrário, é necessário reembalar novamente até estar 

tudo correto. 

 

6. Distribuição de medicamentos  

A distribuição de medicamentos aos pacientes ingressados é uma das principais 

funções do serviço farmacêutico podendo esta ser direcionada ao paciente ou ao serviço. 

Portanto, a distribuição pode ser realizada pela reposição dos stocks de PF nos pisos do 

hospital (carros de medicação “paradas”, carros de medicação urgente, Pyxis® ou noutro 

tipo de armazenamento fora do serviço farmacêutico) ou pelo sistema integral de 

distribuição individualizada de medicamentos (SIDIM), sendo que ambos envolvem um 

controlo constante de pedidos e envios de prescrição para faturação [8].  

 

6.1. Distribuição de medicamentos aos serviços do HILE 

Quando se verifica que algum medicamento atinge o seu stock mínimo ou por algum 

motivo se esgota do armazém, o enfermeiro chefe de serviço realiza um ponto de pedido 

onde identifica o produto e a quantidade necessária para se repor até ao stock máximo. 
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• Prescrição      

médica

Médico

• Validação da 

prescrição

Farmacêutico

• Preparação dos 

carros de 

medicação 

unidose

Técnica de 

farmácia

• Transporte do 

carro ao serviço

Técnica de 

farmácia

• Administração do 

medicamento ao 

doente

Enfermeiro

Assim, a gestão de stocks acaba por ser da responsabilidade do serviço, sempre 

executada sobre a supervisão do chefe de serviço.  

 

6.2. Distribuição de medicamentos unidose  

O SIDIM tem como objetivo a distribuição de medicamentos a partir da prescrição 

electrónica informatizada realizada pelo médico e validada pelo farmacêutico, tendo em 

conta o medicamento, FF, via de administração , posologia e duração do tratamento , 

identificando e resolvendo os problemas relacionados com os medicamentos. Por vezes 

tornava-se necessário efetuar uma interconsulta entre médico e farmacêutico (Anexo 

XIII) para esclarecer dúvidas ou proceder à alteração da prescrição médica, garantindo 

que os medicamentos dispensados são seguros, essenciais, eficazes, preparados de 

forma individualizada e devidamente identificados (CN, principio ativo, FF, excipientes de 

declaração obrigatória caso existam, lote e PV) até ao momento da sua administração. 

Importa salientar o dever de todos os profissionais de saúde na realização de uma 

constante farmacovigilância a nível de reações adversas ou interações medicamentosas 

para que a saúde dos pacientes esteja constantemente assegurada.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Simplificação do fluxograma de distribuição de medicamentos unidose. 

  

Com este intuito, diariamente analisávamos a prescrição de todos os pacientes assim 

como os alertas, verificando a existência ou não de algum problema com a medicação. 

A distribuição da medicação diária às enfermarias de cada piso do HILE é realizada 

duas vezes ao dia por carros de medicação unidose preparados no serviço de farmácia. 

Estes saem do serviço farmacêutico, nomeadamente da unidade unidose, num horário 

estipulado segundo o intervalo de administração. Assim, às duas da tarde procede-se à 

saída de um carro de medicação unidose com a medicação correspondente ao intervalo 

de administração das três da tarde às dez da noite (Anexo XIV) e às nove da noite sai o 

carro de medicação unidose com a medicação administrada desde as dez da noite às 

três da tarde do dia seguinte (Anexo XV). 
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 Os carros são constituídos por gavetas identificadas pelos números das camas, 

sendo que o primeiro número refere-se também ao piso em questão, por exemplo, o 

número 202 refere-se à cama 202 existente no piso 2 do HILE. Cada gaveta possui três 

compartimentos de acordo com o horário de administração dos medicamentos: o primeiro 

compartimento possui a medicação administrada em intervalos de 8 horas, enquanto o 

compartimento mais afastado corresponde à medicação com administração em intervalos 

de 12 horas e o compartimento central contém a medicação referente ao intervalo de 

administração de 6 horas.  

Todos os dias por volta das oito da manhã, os técnicos de farmácia imprimem duas 

listas dos medicamentos com o número da cama do paciente, o nome do paciente, o 

nome dos medicamentos prescritos, a sua quantidade, via de administração, posologia e 

duração do tratamento. A primeira lista contém a medicação de todos os pacientes 

naquele momento e, como tal, pode possuir alterações na prescrição da medicação dos 

pacientes já ingressados. Também possui os pacientes que vão receber alta, os novos 

ingressos e permite identificar os pacientes que possuem alertas a nível da prescrição ou 

da medicação. A segunda lista indica apenas a medicação habitual de cada paciente 

(Anexo XVI).  

As insulinas, os colírios, pomadas, cremes hidratantes e os medicamentos sujeitos a 

controlo especial como os estupefacientes não são transportados nestes carros. Os 

medicamentos de grande volume, como soros, devido à sua dimensão, são colocados 

em cima dos carros de medicação unidose. Mas, de acordo com a frequência de 

administração, no compartimento da gaveta correspondente ao paciente é colocada uma 

etiqueta vermelha (Fig.29) que indica que se encontra um medicamento prescrito para 

aquele paciente fora da gaveta, assim como a sua frequência de administração. 

Os medicamentos que devem ser conservados no frio são colocados no carro 

imediatamente antes de seguirem para as enfermarias, sendo colocada uma etiqueta 

azul com referência a este medicamento no compartimento correspondente (Fig.30).  

Após a preparação dos carros, estes são revistos por pessoas diferentes das que os 

prepararam para evitar a ocorrência de erros. Por isso, todos os dias por volta da uma e 

meia da tarde procedíamos à revisão dos carros. Para isso efetuava-se uma nova 

impressão da lista de medicamentos de forma a identificar as alterações que poderiam 

ocorrer entre a preparação dos carros de medicação e a saída destes. Caso se 

identificasse algum erro procedia-se à alteração da medicação. 
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6.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

6.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Alguns medicamentos no hospital, como os estupefacientes, necessitam de um 

controlo especial e são fornecidos de forma individualizada a cada paciente pelo pessoal 

do serviço farmacêutico. De facto, a sua utilização, gestão e controlo são regidos pela 

legislação atualmente em vigor do Real Decreto 1910/1984 de 26 diciembre del Ministerio 

de Sanidad y Consumo, Ordem de 6 de julho de 2001 de la Conselleria de Sanitat (Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana 4061) e pela circular 2/2007 da Agència Valenciana de 

Salud [6]. Segundo esta legislação, os estupefacientes são dispensados em doses 

mínimas, o imprescindível para garantir a continuidade do tratamento. Assim, cada 

tratamento possui à parte uma prescrição médica de estupefacientes válida por 7 dias de 

tratamento. A administração de cada dose encontra-se justificada na receita e na história 

clínica do paciente.  

Desta forma, todos os documentos referentes ao tratamento devem fazer-se 

acompanhar da prescrição com receita médica de estupefacientes.  

Os estupefacientes existentes no hospital encontram-se referidos na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Estupefacientes incluídos no guia farmacoterapêutico do HILE. 

 

Pelo menos um dia por semana ocorre a revisão dos cofres onde estão contidos os 

estupefacientes e psicotrópicos com a verificação do número de unidades existentes e 

Nome comercial Princípio ativo 

Buprex 0,2 mg (comp) Bupremorfina 

Buprex 1mL (vial) Bupremorfina 

Dolantina 50 mg/ml (ampolas) Meperidina 

Durogesic de 12, 25,50 e 75 mg (adesivo transdérmico) Fentanilo 

Eptadon 5 mg/ml (solução oral) Metadona 

Fentanest 0,5 mg/ml (ampolas) Fentanilo 

Limifen 0,5 mg/ml (ampolas) Alfentanilo 

Metasedin 10 mg/ml (ampolas) Metadona 

Metasedin 5 mg (comp) Metadona 

Morfina 1 e 2% (ampolas) Morfina 

Oramorph 10 mg (vial bebível) Morfina 

Targin 2 mg/mg (comp libert prolongada) Oxicodona/Naloxona 

Ultrativa 2 mg (vial IV) Remifentanilo 
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sua comparação com o registo informático que é constantemente atualizado à medida 

que os fármacos vão sendo utilizados. Após essa revisão, o stock é reposto. De salientar 

que de 15 em 15 dias efetua-se a contagem e inspeção de todas as receitas de 

estupefacientes, entretanto prescritas, comparando a medicação existente com a 

administrada com o intuito de detetar inconformidades ou falhas. Depois registam-se as 

receitas e preenche-se o registo de reposição de estupefacientes. Se se tiver que repor 

psicotrópicos segundo a avaliação da farmacêutica, primeiramente efetua-se uma 

transferência informática dos produtos para a enfermaria ou o local correspondente antes 

de ser repor fisicamente no Pyxis® ou no armário fechado, de acordo com o piso. 

Por fim, uma vez por mês, geralmente na última semana do mês, são revistos os PV 

dos medicamentos em stock e são tomadas medidas de correção caso sejam 

necessárias, por exemplo, se uma dada ampola se aproximar do fim do PV é colocada 

num cofre de uso mais frequente e trocada por outra de PV mais longo. 

Estas funções são da responsabilidade dos técnicos de farmácia, porém, sempre que 

possível, prestávamos o nosso auxílio e apoio na contagem de medicamentos no serviço 

farmacêuticos ou nos diferentes pisos, assim como na reposição destes.  

 

7. Intervenção farmacêutica e seguimento farmacoterapêutico 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, tal como a define 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo fundamental para a satisfação da 

população em geral. 

O acesso a medicamentos de qualidade, profissionais de saúde qualificados e a 

atenção médica são ferramentas essenciais que contribuem para o bem-estar físico 

humano. Hoje em dia, os medicamentos são indispensáveis na atenção à saúde em 

todas as culturas e sociedades, intervindo na prevenção de enfermidades e quase todos 

os tratamentos. 

Os farmacêuticos são profissionais de saúde qualificados e instruídos que intervêm na 

dispensa de medicamentos aos pacientes e garantem a segurança, eficácia dos 

medicamentos e que os pacientes obtêm o benefício terapêutico máximo dos tratamentos 

farmacológicos. Além disto, estes profissionais dão resposta a qualquer requisição, 

dúvida ou angústia da população, contactam diretamente com o doente em regime de 

ambulatório e mantêm uma proximidade com os profissionais prescritores atuando com 

vista à melhoria do tratamento, pelo que devem fazer parte de qualquer sistema de saúde 

contribuindo para a redução da diferença que existe entre o benefício potencial dos 

fármacos e os resultados que são realmente obtidos [23]. Desta forma, é dever do 

farmacêutico procurar a formação contínua e manter-se atualizado dos desenvolvimentos 
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na prática e ciências farmacêuticas, nas leis reguladoras da farmácia e dos 

medicamentos e dos avanços no conhecimento e tecnologia relativos ao uso de fármacos 

[24].  

Diariamente a farmacêutica do HILE revê o tratamento de cada paciente hospitalizado 

para detetar eventuais problemas relacionados com medicamentos (PRM). Desde o 

nosso primeiro dia de estágio no HILE, a revisão da terapêutica dos pacientes foi uma 

das nossas principais tarefas. Para tal recorríamos ao software Florence® onde nos era 

possível consultar a lista de todos os pacientes ingressados no hospital diariamente 

(Anexo III). Ao entrar na ficha de cada paciente (Anexo III) é possível ver todos os 

medicamentos prescritos, assim como os medicamentos que toma habitualmente. 

Inicialmente, revíamos entre 5-7 pacientes, consultando as fichas técnicas de cada 

fármaco através da Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

de modo a verificar possíveis interações medicamentosas e também erros de prescrição. 

Semanas depois de realizar esta mesma tarefa diariamente e de termos adquirido 

alguma prática, já a realizávamos para todos os pacientes que se encontravam no HILE, 

no momento. No caso de algum PRM ser detetado informava-mos a farmacêutica 

responsável que procedia à comunicação ao médico responsável pelo doente através de 

uma interconsulta, por escrito no software informático Florence® ou via telefónica (no 

caso de ser algo urgente). Assim que o médico se aperceba da notificação da 

interconsulta, prontamente avalia a situação reportada e procede às alterações que 

considera pertinentes consoante o caso. Todas as interconsultas realizadas no HILE são 

registadas em formato de papel, usando-se para o efeito um formulário próprio “Hoja 

Individualizada de Monitorización Farmacoterapéutica”, elaborada pela chefe de serviço 

da farmácia do HILE no âmbito da sua tese de doutoramento (Anexo XVII) para 

identificação, registo e classificação dos PRM, a sua causa e as intervenções 

farmacêuticas para resolver estes problemas [25]. Nesta consta, ainda, a identificação do 

paciente e, com base na resposta do médico, a interconsulta é classificada em “aceite”, 

“sem modificação” ou “com modificação”. A este documento é anexado um outro que 

contém um “print screen” da interconsulta realizada através do Florence®. 

Durante os nossos 3 meses de estágio detetamos inúmeros PRM, tais como: 

 Duração de tratamento: antibióticos como a vancomicina ou 

aminoglicosídeos administrados durante mais de 4 dias sem serem feitas análises 

à função renal, nomeadamente aos níveis de creatinina; 

 Contraindicado por fatores de risco: no caso detetado o paciente tomou 

vancomicina por 4 dias, tendo depois mudado para gentamicina, pelo que o 

medicamento devia ser suspenso por duração do tratamento, previnindo eventual 

reação adversa futura; 
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 Duplicidade de terapêutica: podem ser mencionados alguns exemplos, 

como o caso em que foi pautado a um paciente paracetamol via oral e I.V., a outro 

omeprazol via oral e I.V. e isto podia afetar a segurança do fármaco por 

sobredose; 

 Alergia: prescrição de bomba infusora de morfina a pacientes com 

intolerância a este fármaco. 

Estas intervenções farmacêuticas podem ser vantajosas tanto para o paciente como 

para o hospital uma vez que contribui para uma redução do tempo de hospitalização, da 

morbilidade e mortalidade relacionadas com a medicação e, consequentemente, uma 

diminuição nos custos [26]. Desta forma, a interação e cooperação médico-farmacêutico 

mostra-se benéfica partilhando ambos os profissionais, de igual forma, a 

responsabilidade dos resultados na saúde do doente, sendo o foco principal o bem-estar 

físico e emocional deste [26]. 

A nível hospitalar existem alguns elementos fundamentais na toma de decisões, como 

é o caso da CFyT, nomeadamente no que respeita à análise e aprovação do uso de 

medicamentos que não constam no guia farmacoterapêutico. 

 

8. Participação em auditoria 

De acordo com os princípios das boas práticas de preparação de medicamentos, 

devem ser efetuados controlos em intervalos regulares de forma a garantir um sistema de 

qualidade do serviço farmacêutico, incluindo do pessoal, das instalações, dos 

equipamentos, da documentação, dos formulários de preparações, do controlo de 

qualidade, das atividades subcontratadas e da gestão dos problemas de qualidade.  

Estes parâmetros podem ser assegurados pelo estabelecimento de um programa de 

auditorias regulares que tem em consideração o tipo de operações realizadas e que 

inclua uma planificação anual de auditorias internas com registos e evidencias de que 

adotaram medidas de correção que se consideraram pertinentes. Estas auditorias 

internas devem ser realizadas de forma independente, detalhadamente por pessoal 

competente e têm em consideração a norma UNE-EN ISO 9001:2008 – sistemas de 

gestión de la calidad [13]. 

Com este intuito, durante o período de estágio acompanhamos uma auditoria aos 

serviços farmacêuticos realizada pela Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), o organismo legalmente responsável pelo desenvolvimento e 

difusão de normas técnicas em Espanha.  

Durante a auditoria foram avaliados diferentes parâmetros entre eles a rastreabilidade 

e a gestão de nutrição parentérica e entérica. A primeira corresponde à relação entre 
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pedido, stock no armazém e nas enfermarias, stock mínimo e geração automática de 

pedidos. Por outro lado, na segunda verificou-se a quantidade já elaborada destas 

nutrições, a quantidade em stock e as respetivas formulações, por exemplo, como se 

realiza a adição de vitaminas na preparação das bolsas de administração parenteral. 

Para além, disso foi analisada a manipulação de estupefacientes pelo controlo da guia de 

pedido que é necessário enviar ao ministério da sanidade e pela rastreabilidade dos 

mesmos, ou seja, analisou-se a relação entre pedido, stock no armazém e nas 

enfermarias e stock mínimo e foi efectuada a verificação das quantidades de 

estupefacientes de cada especialidade farmacêutica existentes no cofre da farmácia. 

Posteriormente foram avaliados os alertas AEMPS através da verificação do respetivo 

conhecimento do serviço farmacêutico sobre os alertas enviados pelo ministério. 

Também se analisou o PV dos produtos farmacêuticos pela indicação de como são 

devolvidos os medicamentos e PS caducados, de quanto em quanto tempo e como se 

realiza o processo para comprovar que todos os medicamentos nas enfermarias e no 

armazém estão dentro do PV.  

Procedeu-se à análise dos conformes técnicos da câmara de fluxo laminar como o seu 

número de série, revisão de filtros, data, estado de conservação, avaliou-se a 

conservação no frigorífico pela consulta da tabela que indica como proceder com os 

medicamentos, caso a temperatura se altere mais que o permitido. As fórmulas 

magistrais também foram alvo de consulta, quer pela análise da caducidade das 

matérias-primas, da correta manutenção das amostras das preparações oficinais ao 

longo de um ano, quer pela verificação das etiquetas das FF preparadas no laboratório, 

da informação dada ao doente e do protocolo de preparação de uma fórmula magistral.  

Por fim, tanto as unidoses (modo de embalamento, caducidade, informação incluída 

nas etiquetas), os infusores de morfina (conformidade na preparação e etiquetagem) 

como a balança de precisão eletrónica (data da última revisão, calibração) foram 

analisados durante esta auditoria. 

Todos os itens avaliados encontravam-se de acordo com as normas exigidas. Este 

tipo de procedimentos permite que o serviço farmacêutico possua tudo atualizado, 

documentado e informatizado de forma a garantir uma melhor gestão do serviço. 

Antes da inspeção procedemos à verificação de todas as capas de arquivo de 

fórmulas ou preparados magistrais verificando se estas se encontravam corretas, 

perfeitamente organizadas e procedendo às respetivas alterações sempre que se 

detetava alguma incoerência. Por além disso ajudamos o serviço farmacêutico em tudo o 

que nos foi solicitado. 
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9. Projetos desenvolvidos 

Durante os nossos 3 meses de estágio no HILE, foram vários os projetos científicos 

que desenvolvemos e que passamos a descrever. 

 

9.1. Estabilidade de medicamentos fotossensíveis no HILE 

Desde o nosso primeiro dia de estágio, a Dra. Marisa Gaspar disse-nos que pretendia 

que durante o tempo do nosso estágio elaborássemos um estudo do qual resultaria uma 

publicação numa revista espanhola, conceituada em farmácia hospitalar, a O.F.I.L.. Este 

estudo corresponderia a uma revisão de todos os medicamentos existentes no guia 

farmacoterapêutico do hospital, de modo a determinar quais os medicamentos 

fotossensíveis. 

A fotodegradação é um fator limitante importante na vida de um fármaco [27], uma vez 

que os medicamentos podem ser expostos à luz ao longo de todo o processo da sua 

produção, armazenamento, administração e durante o seu uso [28]. Os medicamentos 

fotossensíveis podem ser afetados quer pela luz solar (radiação ultravioleta) ou por fontes 

de luz artificial (como por exemplo, luz fluorescente) [29]. 

A eficácia e segurança dos produtos podem ser afetadas negativamente pela 

interação entre os princípios ativos e a radiação, podendo resultar na sua decomposição 

de forma direta ou a de outros componentes existentes na fórmula, através de reações 

indiretas. O resultado mais evidente é uma perda de potencial do produto e isto levará a 

uma fármaco terapeuticamente inativo e/ou há formação de produtos de degradação [30]. 

As formas injetáveis são particularmente suscetíveis à degradação pela luz pois o 

fármaco está suspenso ou em solução, pelo que se devem reconstituir e administrar 

somente antes do seu uso [31]. No caso das formas sólidas, o processo fotoquímico 

ocorre na superfície do produto e a velocidade de degradação depende também de 

fatores que influenciam a profundidade de penetração da luz [29].  

Os fármacos que devem ser protegidos da luz, normalmente são colocados em 

embalagens capazes de os protegerem ou em recipiente de cor âmbar [29]. Os produtos 

parentéricos fotossensíveis, em farmácia hospitalar, são protegidos com recurso ao uso 

de uma bolsa exterior de cor ou envolvendo o equipamento em papel de alumínio ou 

outro papel opaco [29,30]. Uma outra opção é manter os medicamentos no seu recipiente 

original até ao momento da sua administração. 

Os locais de armazenamento dos fármacos no hospital, os regimes de infusão a longo 

prazo e a preparação dos produtos parentéricos são as situações de maior preocupação 

relativamente ao contacto dos fármacos com a luz, num hospital [32,33]. 
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Desta forma, o armazenamento dos produtos em condições adequadas é fulcral para 

manter a estabilidade dos mesmos e assim evitar eventuais reações adversas ou 

fármacos terapeuticamente inativos, o que poderia levar também a um aumento nos 

custos. 

Assim, para a realização deste estudo recorremos a bases de dados como o stabilis, 

consultamos o Handbook of Injectable Drugs no que respeitava às preparações 

injetáveis, o programa BotPlus 2.0 onde tínhamos acesso à ficha técnica de alguns 

medicamentos via online e, ainda, a ficha técnica de cada um dos fármacos que não 

encontramos em nenhuma das fontes de pesquisa anteriores. Nos casos que, ainda 

assim, não conseguimos ter qualquer informação relativamente à sua sensibilidade à luz, 

consultamos artigos científicos e ligamos para os laboratórios produtores dos mesmos. 

Porém durante os 3 meses do nosso estágio não foi possível efetuar o contacto com 

todos os laboratórios, uma vez que a resposta da parte dos mesmos era demorada. 

Assim, as técnicas de farmácia do HILE ficaram responsáveis por contactar os 

laboratórios e quando a tabela estiver concluída terminaremos o artigo a publicar na 

revista O.F.I.L. e entretanto elaboraremos um poster correspondente ao mesmo, a ser 

apresentado no 60º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH), "Comprometidos contigo" em Valencia de 10 a 13 de Novembro de 

2015. Vamos mantendo o contacto com o pessoal dos Serviços Farmacêuticos do HILE, 

contudo ainda não foi possível a conclusão da tabela em questão, pelo que colocamos 

em anexo (Anexo XVIII) a tabela que tínhamos até ao momento, antes de regressarmos 

a Portugal. Nesta tabela é possível distinguir os medicamentos que se devem proteger da 

luz, os que não requerem qualquer condição especial de conservação por não serem 

fotossensíveis e os medicamentos cuja informação relativamente à sua sensibilidade ou 

não à luz não existe, pelo que a decisão de como os conservar, consoante a sua 

embalagem, ficou ao critério do serviço de farmácia do HILE. Os fármacos foram 

divididos em 4 categorias: fórmulas parentéricas, orais, retais e multidose.  

 

9.2. Medicamentos existentes no HILE que possuem látex 

Posteriormente, a Dra. Marisa Gaspar, tendo como base o artigo Medicamentos con 

látex y alternativas en guía farmacoterapéutica [36], propôs a elaboração de uma 

pesquisa sobre a existência de produtos com látex no HILE. Assim, consultamos todos os 

medicamentos existentes no guia farmacoterapêutico do HILE de forma a identificar quais 

os medicamentos que possuíam látex. 

O látex é um produto vegetal obtido da seiva da árvore Hevea Brasiliensis cuja fórmula 

química é cis-1,4-poliisopren1,2. As suas propriedades elásticas, a sua duração e 

resistência, juntamente com o seu preço reduzido justificam a sua utilização na 
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elaboração de produtos sanitários e de uso doméstico (tabela 6) [34].  

 

Tabela 6 - Produtos que podem conter látex na sua composição.  

 

Entre os 200 polipeptídeos existentes no látex natural, 16 deles foram identificados 

como alérgenos e apesar do processo industrial reduzir a capacidade alérgica do látex 

pela desnaturação parcial das proteínas antigénicas, não consegue eliminar totalmente a 

sua capacidade anafilática. A hipersensibilidade mais comum ao látex é a do tipo I e está 

mediada por IgE que atacam as proteínas antigénicas do látex resultando em rinite, 

urticária, asma ou mesmo shock anafilático [35,36]. 

De facto, a população geral possui uma baixa prevalência a alergias ao látex, contudo 

existem três populações particularmente susceptíveis a este composto que são os 

pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas repetidas (55-59%), o pessoal sanitário 

(8-12%) e os trabalhadores da indústria do látex (18,75-43,75%) [36]. 

Como se pode verificar tanto os pacientes como o pessoal sanitário encontra-se em 

risco isto porque, no ambiente hospitalar, a informação do conteúdo em látex dos 

medicamentos não se encontra à disposição do médico no momento da prescrição, nem 

na enfermeira no momento da administração [36]. 

Estes factores juntamente com o facto de não existir uma legislação que regule a 

advertência do conteúdo em látex nos medicamentos e PS torna relevante a realização 

de uma validação cuidadosa de todos os PF existentes no HILE verificando quais os que 

apresentam um potencial risco para pessoas com alergia a látex. 

Na realidade, de entre 1015 fármacos existentes na guia não nos foi possível 

identificar algum que possuísse látex na sua constituição. Através da pesquisa nas fichas 

técnicas dos medicamentos, nas suas bulas e na pesquisa bibliográfica não encontramos 

dados relevantes relativamente à presença de látex, não fazendo referência a este 

constituinte. 

Como este composto é de declaração obrigatória pode-se deduzir que os 

medicamentos do HILE encontram-se isentos de látex podendo ser utilizados por 

pessoas alérgicas a este composto. Contudo, pesquisas futuras vão ser elaboradas para 

comprovar esta dedução, nomeadamente o contacto telefónico com os laboratórios por 

parte do pessoal dos Serviços Farmacêuticos do HILE. 

Sanitário 

 
 

Luvas, sondas (nasogástricas, vesicais,...), material de intubação, 

drenantes, bolsas de ostomia, talas insufláveis, ambu, cânulas, cateteres, 

estetoscópio 

Doméstico 
Luvas de cozinha, preservativos, chupetas, tetinas, jogos (globos, bolas, 

bonecos,...), mangueiras, calçado, roupa desportiva 
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9.3. Monitorização terapêutica de antibióticos 

Uma outra tarefa por nós realizada foi a atualização do bloco de consulta rápida 

(Anexo XIX) que todos os médicos e enfermeiros possuem com alguns aminoglicosídeos 

(amicacina, gentamicina, tobramicina) e com a vancomicina. Dada a estreita margem 

terapêutica destes antibióticos, este bloco indica as margens terapêuticas e os intervalos 

para a toma de amostras de forma a verificarem se o tratamento está a resultar, proceder 

à correção da dose caso esteja a ser demasiado tóxico ou ineficaz, mas também para 

verificar se a duração do tratamento não está a provocar danos no paciente, 

principalmente a nível renal. 

Para além disso, o bloco possui critérios de exclusão para a extensão do intervalo de 

administração de aminoglicosídeos, por exemplo, a administração de aminoglicosídeos a 

grávidas e a pacientes com fibrose quística deve ser realizada por curtos períodos de 

tempo. 

Também possui as concentrações séricas recomendadas de aminoglicosídeos em 

pacientes críticos, indicando para cada antibiótico as concentrações séricas 

correspondentes a uma infeção grave, a uma infeção com comprometimento vital durante 

um regime de dosagem convencional e as concentrações séricas recomendadas dos 

antibióticos durante um regime com amplificação do intervalo.  

Por fim, o bloco também possui as recomendações dos níveis ótimos para a 

vancomicina de acordo com o regime de administração do antibiótico e segundo o tipo de 

infeção como pneumonia, meningite, osteomielite, abcessos e bacterémia. 

 

9.4. Procedimento para intervenção de descolonização de 

Staphylococcus Aureus em pacientes portadores e sujeitos a 

cirurgia 

No âmbito deste tema, analisamos um procedimento para identificação precoce e 

posterior descolonização seletiva de Staphylococcus Aureus (SA) em pacientes 

portadores e sujeitos a cirurgia, de forma a reduzir a incidência de infeções pós-

cirúrgicas. A partir deste procedimento elaboramos um abstract para submeter para o 60º 

Congreso Nacional de la SEFH, "Comprometidos contigo" em Valência de 10 a 13 de 

Novembro de 2015. 

Com este procedimentos pretende-se uma descida dos isolamentos de SA que 

atualmente constituem 35% dos microorganismos detetados. Contudo, até ao momento, 

apenas foram detetados 8 pacientes pelo que os resultados existentes não são 
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suficientes nem consistentes para que se possa retirar conclusões sobre a redução da 

incidência destas infeções. 

Ainda assim, redactamos os resultados até agora obtidos no abstract e com base 

neste elaboramos um poster (Anexo XX) que, logo que exista uma quantidade 

significativa de pacientes submetidos a este procedimento e dados referentes ao mesmo, 

poderá ser enviado para um outro congresso. 

 

9.5. Elaboração de um boletim farmacoterapêutico 

O boletim farmacoterapêutico (BFT) do HILE possui as atualizações da guia 

farmacoterapêutica, os alertas de interesse recebidos, as recomendações 

farmacoterapêuticas, as comunicações de farmacovigilância, as interconsultas e outros 

temas de interesse de forma a estabelecer uma melhor utilização dos medicamentos e 

PS. Este documento foi primeiramente elaborado em 2011 e encontra-se em constante 

revisão, existindo até ao momento 6 boletins do HILE (última versão corresponde a Abril 

de 2015). 

O BFT é um importante elemento de consulta farmacoterapêutica para todos os 

profissionais de saúde elaborado sobre a supervisão da CFyT. Esta é considerada uma 

ferramenta de trabalho em consenso entre todos os profissionais, na medida em que 

funciona como uma fonte de informação sobre a adequada utilização dos medicamentos 

e PS, influencia a qualidade da prescrição e optimização da farmacoterapia no hospital. 

Com base neste boletim foi elaborado um abstrat e um poster para submeter para o 

60º Congreso Nacional de la SEFH, "Comprometidos contigo" em Valência de 10 a 13 de 

Novembro de 2015 (Anexo XXI).  

 

10. Conclusão  

O farmacêutico hospitalar, enquanto profissional de saúde, é responsável pela 

qualidade, eficácia e segurança do medicamento. A sua intervenção proativa e 

participativa na prestação de cuidados farmacêuticos, assim como a sua integração numa 

equipa multidisciplinar, facilitam a partilha de experiências e de conhecimento entre este 

e os restantes profissinais de saúde. Este profissional torna-se indispensável pelo seu 

carácter polivalente e multifacetado, com capacidade de intervenção em várias áreas. 

O estágio curricular no HILE permitiu-nos desenvolver qualidades sobretudo a nível 

profissional e competências práticas imprescindíveis para a nossa formação. No HILE foi-

nos possível aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado integrado em 

ciências farmacêuticas, tendo sido o nosso primeiro contacto com a realidade do setor 

farmacêutico a nível hospitalar. Ao longo desta experiência, que se revelou muito 
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enriquecedora e gratificante, demo-nos conta que, embora o trabalho desempenhado por 

um farmacêutico hospitalar não seja muito visível pelos pacientes, este é de extrema 

importância dado que é este profissional que, diariamente, analisa o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente. 

Contudo, uma vez que o HILE é um hospital especializado em cirurgia ortopédica 

traumatológica, não conhecemos totalmente a realidade de um hospital que possui todos 

as unidades existentes no serviço farmacêutico, como é o caso da unidade de 

Farmacocinética. 

O tempo de estágio, na nossa opinião, foi curto para que conseguíssemos 

desempenhar/observar todas as funções que competem a um farmacêutico hospitalar, 

especialmente por ser um hospital tão restrito em termos de patologias, como o HILE. 

Este estágio curricular demonstrou ser uma mais-valia para a nossa formação 

académica, pois permitiu-nos contactar com um realidade diferente, em termos de 

idioma, método de trabalho, carga horária e possivelmente maneira de pensar, e também 

permitiu-nos aprender e consolidar conceitos. Todos estes factores tornam-se 

imprescindíveis na aquisição de competências que contribuirão futuramente para um 

melhor desempenho da profissão farmacêutica.  
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12.  Anexos  

 

Anexo I: Lista de figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.2 – Unidade de unidose. 

Fig. 3 – Zona de receção de encomendas. 

Fig. 1 – Laboratório. 

Fig.4 – Unidade de preparação de fórmulas 
magistrais estéreis. 

Fig. 5 -  Armazém dos medicamentos. Fig. 6 -  Armazém dos medicamentos. 
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Fig. 8 – Exemplo de um dos quatro 
escritórios do serviço farmacêutico. 

Fig. 9 – Frigoríficos existentes no 
laboratório. 

Fig. 7 -  Cofre de estupefacientes e 
psicotrópicos. 

Fig. 10 – Máquina de reembalagem. 

Fig. 11 – Carros de medicação unidose do 
primeiro piso. 

Fig. 12 – Carros de medicação unidose do 
segundo e terceiro pisos. 
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Fig. 14 – Pyxis®. Fig. 13 – Câmara de fluxo laminar 
horizontal. 

Fig. 15 – Disposição dos medicamentos nas 
prateleiras do armazém. 

Fig. 17 – Medicamento reembalado.  Fig. 18 – Medicamento em unidose.  

Fig. 16 – Livro de identificação da localização dos 
produtos farmacêuticos existente no armazém.  
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Fig. 19 – Medicamento etiquetado.  

Fig. 23 – Fórmula magistral preparada para 
entregar ao paciente com a respetiva folha de 

informação. 
 

Fig. 24 – Etiqueta bombas morfina 50mg/100mL. 
 

Fig. 20 – Pyxis® e dois dos armazéns extras. 

Fig. 21 –Carros de medicação de urgência. Fig. 22 – Carros de medicação “paradas”. 
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Fig. 25 – Etiqueta bombas morfina 100mg/100mL. 
 

Fig. 26 – Etiqueta bombas Enantyum + Tramadol. 
 

Fig. 27 – Etiqueta bombas Metamizol + Tramadol. 
 

Fig. 28 – Papel celofane de reembalagem. 
 

Fig. 29 – Etiqueta para medicamentos que não 
se podem transportar na gaveta dos carros de 

medicação unidose. 
 

Fig. 30 – Etiqueta para medicamentos que 
possuem conservação em frigorífico. 
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Anexo II: Folha de pedido 
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Anexo III: Florence® 
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Anexo IV: Intrucción de aclaración de ubicaciones 
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Anexo V: Receta de prescripción y reposición de estupefacientes y 

psicotropos, control de medicamentos estupefacientes quirofano – UCI 
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Anexo VI: PNT 

Servicio de Farmacia. Hospital Intermutual de Levante.  Texto revisado marzo  2015 

FÓRMULA: INTRAVITREA DE CEFTAZIDIMA 20 MG/ML  

 

COMPOSICIÓN. Cantidad total a preparar 1 intravitrea de 1 ml 

Principios activos y excipientes:         

Cantidad 

Ceftazidima 1000mg………………….................................................... 1 vial  

Agua para inyección (API)10 ml/ampolla…...……….................... 2 ampollas 

 

MATERIAL:    

 Cabina de Flujo Laminar (CFL). 

 Guantes. 

 Jeringas de 10 ml con aguja. 

 Jeringas de insulina 1 ml con aguja. 

 Filtro micropore de 5 µm. 

 Aguja de carga de medicación.  

 Bolsas estériles para guardar la jeringa una vez realizada. 

 

MODUS OPERANDI:  

Trabajar en campana de flujo laminar con técnica aséptica. (Farmacotécnia o UTIV). 

NOTA: Como se trata de una preparación estéril, todos los materiales no estériles deben 

ser proporcionados por una segunda persona para evitar la contaminación. 

- Reconstituir con aguja de carga de medicación el vial de Ceftazidima 1g con 9,4 ml de agua para 

inyección (API. Agitar hasta total disolución, manteniendo la aguja clavada para evitar la presión 

positiva por el dióxido de carbono que se forma durante la reconstitución. Concentración 

resultante: 100 mg/ml. 

- Con una jeringa de 10 ml cargar 2 ml del vial reconstituido. 

- Enrasar con API hasta 10 ml. Homogeneizar la mezcla en la misma jeringa. Concentración 

resultante: 20 mg/ml. 

- Filtrar (5 μm) 0,5 mL de esta solución sobre una jeringa de insulina de 1 mL. (usar aguja de 

carga). 

- Tapar con la aguja de la jeringa de insulina, envasar y etiquetar. 

- Cerrar las bolsas. 

- Proteger de la luz. 

- Agitar suavemente con un ángulo de 90º. 

- Etiquetar y numerar internamente. 

 

ACONDICIONAMIENTO  

 Jeringas estéril de insulina 1 ml con aguja, introducirla en bolsa estéril todo dentro de la 

cabina de flujo laminar. 
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CADUCIDAD 

 24h a la Temperatura ambiente o 7 días en nevera. 

 

CONSERVACIÓN:  

 Conservar en nevera protegido de la luz. 

 

ETIQUETADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPÉUTICA: 

 Indicaciones: Antibiótico beta-lactámico, del grupo de las cefalosporinas de tercera 

generación, con efecto bactericida. Presenta un amplio espectro antibacteriano, con 

acción más marcada sobre bacterias Gram-negativas. Ejerce un potente efecto frente a 

Pseudomonas aeruginosa. Es una buena alternativa a lo aminoglucósidos para el 

tratamiento de endoftalmitis bacterianas por presentar una escasa toxicidad retiniana. 

Tratamiento de la endoftalmitis bacteriana (FFT). En general, dosis única. Sólo un 7% de 

pacientes necesitan una segunda inyección a las 40-72 horas (las inyecciones repetidas 

aumentan la toxicidad retiniana).   

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 Alonso Herreros, José Mª. Preparación De Medicamentos Y Formulación Magistral En 

Oftalmología, 2003; 

 Armstrong, Brian K., Sachin Mehta and Stephen J. Kim. "Correspondence." RETINA Publish 

Ahead of Print, (2011):10.1097/IAE.0b013e318234cc8f; 

 McElhiney, Linda F. Compounding Guide for Ophthalmic Preparations, Edited by American 

Pharmacist Association. 259, 2013; 

 Mehta, S., B. K. Armstrong, S. J. Kim, H. Toma, J. N. West, H. Yin, P. Lu, L. L. Wayman, F. M. 

Recchia and P. Sternberg, Jr. "Long-Term Potency, Sterility, and Stability of Vancomycin, 

Ceftazidime, and Moxifloxacin for Treatment of Bacterial Endophthalmitis." Retina 31, no. 7 

(2011): 1316-22; 

 Base de datos de formulas magistrales de la sefh - ceftazidima 2 mg/ 0,1 ml inyección 

intravítrea (http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/images/stories/PN_Formulas/C/IN 

F_CEFTAZIDIMA_INTRAVITREA.pdf) 

 Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia 

hospitalaria. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. Junio 2014. 

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE 

SERVICIO DE FARMACIA 

INTRAVÍTREA DE CEFTAZIDIMA 20MG/ML 

  LOTE:     

  FECHA ENVASADO: 

  FECHA DE CADUCIDAD:          24h / Tª amb o 7 días / nevera 

  CONSERVACIÓN: en nevera 

  DESECHAR PARTE NO UTILIZADA. 
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Anexo VII: Exemplo de uma etiqueta de um PNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE 

SERVICIO DE FARMACIA 

INTRAVÍTREA DE CEFTAZIDIMA 20MG/ML 

  LOTE:     

  FECHA ENVASADO: 

  FECHA DE CADUCIDAD:          24h / Tª amb o 7 días / nevera 

  CONSERVACIÓN: en nevera 

  DESECHAR PARTE NO UTILIZADA. 
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Anexo VIII: Utilización de la cabina flujo laminar horizontal 

Una vez validada la prescripción y antes de iniciar una preparación, se debe comprobar: 

 La inexistencia en la zona de trabajo, de cualquier producto, material o documento 

que sea ajeno a la preparación que se va a llevar a cabo. 

 La limpieza adecuada del utillaje y del local. 

 La disponibilidad de la documentación necesaria. 

 La disponibilidad del utillaje a emplear y su funcionamiento adecuado. 

 La disponibilidad de las materias primas en el lugar de trabajo, su etiquetado y 

caducidad debe comprobarse la integridad de los envases y la precensia de 

posibles defectos. 

 

Por eso se empieza por la limpieza y desinfección de la CFLH que se efectuará en los 

siguientes casos: 

 Antes de cualquier trabajo de mantenimiento rutinario o accidental de la cabina. 

 Antes de realizar una prueba de control mecánico o biológico en la zona de 

trabajo. 

 Antes de empezar a trabajar. 

 Siempre que se cambie de programa de trabajo. 

 En caso de que se haya producido un derramamiento de líquido en la mesa de 

trabajo. 

 Al terminar la sesión de trabajo en la cabina. 

El método empleado es el siguiente: 

 Limpiar la superficie de trabajo y las paredes de la campana según lo 

procedimiento de trabajo siguiente. 
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1 
Subir la persiana con cuidado y haciendo tope arriba del todo (de lo contrario salta señal de 

alarma (tecla 5). Se saltar la alarma presionar tecla ESC (tecla 6)) 

2 Encender la cabina (tecla 1) y encender la luz (tecla 4) 

3 
Preparar material y medicación a utilizar e dejar dentro de la cabina en los laterales. Intentar 

que tola la zona central quede lo mas despejada posible para no interferir en el flujo laminar 

4 Dejar todo dentro de 20 a 30 minutos antes de empezar 

5 

Proceder a la realización del preparado (en caso de nutriciones o medicación que pudiesen 

manchar o estropear la superficie de trabajo, se puede usar un campo estéril, teniendo la 

precaución  de que no llegue al fondo ni toque el filtro/flujo) 

6 Al terminar  retirar residuos en su contenedor correspondiente. 

7 

Limpiar con espuma detergente desinfectante de amonio cuaternario (Sanitsurfa, ZF 

Biocida...) usando una gasa... ¡¡OJO!! Limpiar solo superficie y cristales NUNCA el filtro 

frontal 

8 Apagar la cabina (tecla 1) 

9 Bajar persiana y encender la luz UV (tecla 3). Se apagará sola en aproximadamente 2 horas 

10 
Dejar la persiana bajada, lo que es indicativo que estará lista para su uso cuando termine el 

UV. 

 

 La limpieza de los cristales laterales se realizará de arriba hacia abajo y la 

limpieza de la superficie de trabajo se hará desde la parte posterior hacia a la 

parte anterior. 

 Empapar una gasa estéril en abundante alcohol de 70º y limpiar de nuevo la 

campana,en el mismo sentido que en el punto anterior. No debe utilizarse alcohol 

de 70º paralimpiar superficies de metacrilato, ya que se estropea. 

 Encender el flujo de aire y la lámpara germicida al menos treinta minutos antes de 

la elaboración de la fórmula.  

 En la campana se introducirá todo lo necesario para la elaboración de la fórmula, 

retirase de sus envases exteriores (introducir dentro del área de trabajo la menor 

cantidad posible de fuentes de contaminación) previamente limpiado con una 

gasa estéril, humedecida con alcohol de 70º: [1] [3] 

El material necesario para trabajar 

o Materias primas, tamizadas y pesadas en su caso. 

o Envases. 

o Recipiente para residuos 
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Anexo IX: Lista de fármacos incluídos no guia farmacoterapêutico do HILE 

que são reembalados. 
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Anexo X: Lista de fármacos incluídos no guia farmacoterapêutico do HILE 

que são etiquetados. 
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Anexo XI: Registro de salidas y entradas de almacén de especialidades 

farmacéuticas (sólidas) que deben reenvasarse. 
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Anexo XII: Registro de reenvasado de medicamentos 
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Anexo XIII: Exemplo de uma interconsulta realizada no HILE. 
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Anexo XIV: Diagrama de flujo dosis unitarias (horário mañanas) e Horario de 

administración según carro y orden de cajetines de los carros de unidosis 

(sábado y domingo) 
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Anexo XV: Diagrama de flujo dosis unitarias (horário tardes) e Horario de 

administración según carro y orden de cajetines de los carros de unidosis (1 

día festivo entre semana) 
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Anexo XVI: Exemplo de uma lista de dispensa de doses unitárias.  
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Anexo XVII: Identificación del problema relacionado con la medicación 

(PRM) 
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Anexo XVIII: Tabela medicamentos fotossensíveis no HILE. 

Durante a nossa pesquisa resolvemos agrupar os medicamentos e os PS em categorias, 

sendo elas “parenterales”, “multidosis” e “orales”. Dada a extensão das tabelas, 

resolvemos colocar aqui um excerto da tabela correspondente aos produtos 

“parenterales”. 

Nombre Guia 
Principio 

activo 
Laboratorio Conservación PL envase original 

ACIDO 
ASCORBICO 1g / 

5mL AMP 

Ácido 
Ascórbico 

Bayer 
Hispania, S.L. 

No conservar a temperatura superior a 25º C. (FT) PL (articulo 
fotosensibilidad y stabilis); almacenamento: Proteger los envases 
intactos de luz, manteniéndolos en la caja de cartón hasta que esté 
listo para su uso. (light sensitive);  Proteger de la luz a formulación 
del concentrado para infusion (articulo 20013) 

Pierde 50%-65% en 24h y oscurece 
gradualmente (Handbook) 

ADDAMEL 10 mL 
AMP 

Asociación de 
aminoácidos 

Fresenius 
Kabi España, 

S.A.U. 

Conservar por debajo de 25ºC. No congelar. Conservar las 
ampollas en el embalaje exterior para protegerlas de la luz. (FT y 
prospecto); 

Fuentes terciarias afirman que los 
productos de aminoácidos deben 
protegerse de la luz hasta el 
momento de use.6,7 Consulte la 
información de prescripción individual 
para el producto específico para 
obtener más información. (articulo 
light sentsitive) 

ADENOCOR 
6MG/2ML VIAL 

Adenosina 
Sanofi 

Aventis, S.A. 
No refrigerar. Desechar el contenido restante de un vial 
parcialmente utilizado. (prospecto)  

ADRENALINA 
mg/mL AMPOLLA 

Epinefrina 
B. Braun 

Medical, S.A. 

PL - cubrir la ampolla a pesar de ser opaca (articulo 
fotosensibilidad);PL, en envase hermético o, preferentemente, en 
tubo sellado a vacío o con gas inerte (FE) No se precisan 
condiciones especiales de conservación. Conservar en su envase 
original.  Periodo de validez tras dilución o reconstitución. El 
producto debe ser utilizado inmediatamente tras la dilución. 
Período de validez tras la primera apertura del envase No procede. 
El producto debe administrarse inmediatamente después de su 
apertura. (FT) es sensible a la luz y el aire. Se recomienda la 
protección de la luz. (handbook) 

Adrenalina: Proteger de la exposición 
a la luz. (almacenamento ) EpiPen y 
EpiPen Jr: Proteger de la luz. 
almacenar auto-inyectores en el tubo 
de soporte provisto. (light sensitive) 

ALBUMINA 
HUMANA-

ALBUTEIN 20% 
SOL 50 mL 

Albumina 
humana 

Instituto 
Grifols, S.A. 

Conservar por debajo de 25 °C. No congelar. Conservar el vial en 
el embalaje exterior para protegerlo de la luz . La solución debe ser 
transparente o ligeramente opalescente. No utilice ALBUTEIN 20% 
si observa que la solución está turbia o  que se ha formado algún 
depósito. (FT y prospecto) 

 

AMBISOME 50 
MG VIAL 

Amfotericina 
B 

Gilead 
Sciences S.L. 

No conservar a temperatura superior a 25ºC. Estabilidad física y 
química en uso tras la reconstituición con API: (vials de vidrio 
durante 24h a 25±2ºC expuestos a luz ambiente.) (viales de vidrio y 
jeringuillas de polipropileno has 7 días a 2-8ºC. No 
congelar)Estabilidad física y química en uso tras la reconstituición 
con glucosa (ver a FT tem uma tabela se for necessario colocar!!!) 
envase: viales de vidrio estériles, tipo I sellados con un anillo de 
aluminio (FT), o handbook tem que eles tb podem ser estaveis 
durante 2 semanasm a 1 mes a TA, e tem as taxas de perda. nao 
sei se vale a pena.,  Proteger de la luz a formulación del 
concentrado para infusion y proteger de la luz la reconstituicion 
(articulo 20013) 

aunque el fabricante recomends 
protección contra la luz para 
solucions acuosas, varios informes 
indican que la exposición a corto 
plazo a ocho a 24 horas, se observa 
poca diferencia en potencia entre 
protecion luz y soluciones de luz 
expuesta. Períodos de exposición 
más largos o más alta exposición a la 
luz intensit pueden resultar en 
pérdidas de potencia inaceptables, 
sin embargo. (handbook) 

AMOXICILINA 
CLAV 1G/200MG 

VIAL-POLVO 

Amoxicilina 
sodica, 

clavulanato 
potasio 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la luz (FT)  

AMOXICILINA 
CLAV 2 G/200 MG 

VIAL-POLVO 

Amoxicilina 
sodica, 

clavulanato 
potasio 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la luz (FT);  

ANESTESIA TOPI 
S/A 1 % VIAL 20 

ML 
Tetracaina 

B. Braun 
Medical, S.A. 

Conservar por debajo de 30ºC. (FT); Proteger de la luz la 
formulacion (articulo 2013) 

almacenamento: Proteja ampollas y 
viales de la luz. (light sensitive) 

ANTICHOLIUM 
ANTIDOTO 

2MG/5ML AMP   
EXT 

Fisostigmina 
Pharma 

International 

handbook no tiene conservacion; conservar a temperatura no 
superior a 25 ° C y protegida de la luz en el embalaje exterior 
(prospecto) 

ampollas vidrio opaco 

BREVIBLOC 
100MG/10ML  

VIAL 
SOL.INYECTABL

E 

esmolol, 
clorhidrato 

Baxter, S.L. 

conservar a temperatura ambiente siempre por debajo de 25ºC. El 
producto abierto es estable fisicoquímicamente durante 24 h entre 
2º y 8ºC (FT);  viales ambar de vidrio de tipo I con tapón de goma 
bromobutilica siliconada y sellado con un aluminio ondulado (FT); 
deben almacenarse a temperatura ambiente y protegidas de 
temperaturas extremas. (handbook), PL (artigo mezclas); 

 

BRIDION 
200MG/2ML VIAL 

Sugammadex MSD 
Conservar por debajo de 30ºC. No congelar. Conservar el vial en el 
embalaje exterior para protegerlo de la luz. (P en almacén)  

BUPIVACAINA 
4% 200 MG/5ML 
AMPOLLA  (FM) 

Bupivacaina 
Farmacia Luis 

Corbi 
debe ser almacenada a TA y no congelación (handbook); no tiene 
conservacion; particularmente sensible a la luz (ICRC)  

BUSCAPINA AMP 
20 MG/1 ML 

Butilescopola
mina bromuro 

Boehringer 
Ingelheim 

España, S.A. 

No precisa condiciones especiales de conservación. (FT y 
prospecto); envases intactos deben almacenarse por debajo de 25 
° C o 30 ° C y protegido de la luz.(handbook); PL (articulo fot); 
almacenamento: Proteger de la luz. Es necesario revestimento 
opaco revestimiento hasta que el contenido seja utilizado. (light 
sensitive); particularmente sensible a la luz (ICRC) 

No procede (Articulo fot) 

BUSCAPINA 
COMPOSITUM 

AMP 20MG/2,5G  
5ML 

Escopolamina 
Boehringer 
Ingelheim 

España, S.A. 

No precisa condiciones especiales de conservación. (FT) envases 
intactos deben almacenarse por debajo de 25 o 30 ° C y protegido 
de la luz. (handbook); PL (farmacos PL hospital (topacio)); 
almacenamento: Proteger de la luz. Es necesario revestimento 
opaco revestimiento hasta que el contenido seja utilizado. (light 
sensitive) 

 

CALCIUM 
EDETATE SODIO 

ANTIDOTO 
500MG AMP EXT 

EDTA 
 

No tiene conservacion, no tinia prospecto! Caja 
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CANADIOL AMP 
250MG/25 ML 

Itraconazol 
Laboratorios 
Dr. Esteve, 

S.A. 

CANADIOL: No conservar a temperatura superior a 25 ºC. 
Conservar en el embalaje original. Cloruro de sodio al 0,9% 
inyectable: No conservar a temperatura superior a 25ºC. No 
congelar. Solución mezclada: Proteger de la luz natural directa. 
Desde un punto de vista microbiológico, el producto se debe utilizar 
inmediatamente. Si no se utilizara inmediatamente, los tiempos de 
conservación y las condiciones previas al uso son responsabilidad 
del usuario y no deben ser superiores a las 24 horas entre 2 y 8 
oC, a menos que la disolución de la mezcla se haya realizado en 
condiciones asépticas controladas y validadas. (FT); Conservar en 
el envase original . No conservar la bolsa de cloruro de sodio por 
encima de 25ºC. No congelar. Proteger la mezcla de la solución de 
la luz directa. Una vez obtenida la mezcla, debe administrarse 
inmediatamente. (prospecto) 

intact containers should be stored at 
temperatua equal to or less than 25, 
protected from light and freezing. 
Itraconazole diluted should be stored 
at RT or on coolant at most until 48h, 
and protected from light. Exhibition 
normal natural light during 
administration is acceptable. 
(handbook) 

CANCIDAS 50 
MG/ 10 ML VIAL 

Caspofungina 
Merck Sharp 
And Dohme 

Ltd. 

Viales sin abrir: conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).  
Concentrado reconstituido: debe utilizarse inmediatamente. Los 
datos de estabilidad han demostrado que el concentrado para 
solución para perfusión puede conservarse hasta 24 horas cuando 
el vial está conservado a temperatura igual o inferior a 25ºC y 
reconstituido con agua para inyección . 
Solución diluida para infusión al paciente : debe utilizarse 
inmediatamente. Los datos de estabilidad han demostrado que el 
producto se puede utilizar en un plazo de hasta 24 horas cuando se 
conserva a temperatura igual o inferior a 25ºC, o de 48 horas 
cuando la bolsa (frasco) de infusión intravenosa se conserva en  
frigorífico (2 a 8ºC) y se diluye en 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 
%) o 2,25 mg/ml (0,225 %) de solución para infusión de cloruro 
sódico, o con solución de Ringer lactada. (FT) 

 

CATAPRESAN 
VIAL 0,15 MG  

EXT 

Hidrocloruro 
de clonidina 

Boehringer 
Ingelheim 

España, S.A. 
(prospecto) 

No conservar a temperatura superior a 30ºC. Conservar en el 
envase original. Caja de carton. (prospecto)  

CAVERJECT 
20MCG VIAL+JER 

DISOLV 
Alprostadil Pfizer, S.L. 

Este medicamento no requiere condiciones especiales de 
conservación. La solución reconstituida debe utilizar se 
inmediatamente. (FT) conservar a una temperatura de 2-8ºC (hoja 
de los farmacos) 

 

CEFAZOLINA 1 G 
VIAL-POLVO 

cefazolina 
Laboratorios 
Normon, S.A. 

PL para polvo e solucion, almacenamento TA (handbook);  
Proteger de la luz. en vial de vidrio tipo II cerrado con un tapón y 
sellado con una cápsula de aluminio y ampolla de vidrio tipo I (FT); 
PL (botplus); almacenamento y reconstituicion: El fabricante y 
algunas fuentes terciarias recomiendan para protegerlo de la luz 
antes de la reconstitución. Una fuente terciaria recomienda la 
protección de la luz, tanto para el polvo y sus soluciones. (ligh 
sensitive) 

 

CEFONICID 1G  
IV VIAL-POLVO 

cefonicida 
Laboratorios 
Normon, S.A. 

Antes de la reconstitución, mantener en su envase original, cerrado 
y refrigerado (entre 2 ºC y 8ºC). Proteger de la luz.  (FT);  

CEFONICID 1G IM 
VIAL-POLVO 

cefonicida 
Laboratorios 
Normon, S.A. 

Antes de la reconstitución, mantener en su envase original, cerrado 
y refrigerado (entre 2 ºC y 8ºC). Proteger de la luz.  (FT); Guardar 
este medicamento en su envase original, cerrado, refrigerado 
(entre 2ºC y 8ºC).(prospecto); PL (botplus) 

 

CEFOTAXIMA 
NORMON IM 
1G/4ML VIAL 

cefotaxima 
Laboratorios 
Normon, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 25 ºC. El período de validez 
máximo una vez reconstituido el inyectable es de 24 horas si se 
mantiene entre 2 ºC y 8 ºC y de 8 horas a temperatura ambiente.  
(FT), PL pero otro laboratorio - Plough GES (articulo fot); 
lmacenamento y reconstituicion: Tanto el material seco y 
soluciones deben ser protegidos de la luz excesiva. (light sensitive) 

No PL (administrar inmediatamente) 
(Articulo fot) 

CEFOXITINA 1G 
IV VIAL 

cefoxitina 
Laboratorios 
Normon, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. Las soluciones 
reconstituídas mantienen su estabilidad durante 24 horas a 
temperatura ambiente y durante 4 días a 8ºC. (FT) 

 

CEFTAZIDIMA 1G 
VIAL-POLVO 

ceftazidima 
Laboratorios 
Normon, S.A. 

viales deben almacenarse a temperatura ambiente y protegido de 
la luz. (pérdida de 2% en la composición después de 12 meses 
almacenadas a 37 ° C y protegidos de la luz) (handbook); 
almacenada a menos de 25 ºC. El almacenamiento ocasional a 
temperaturas por debajo de 30 ºC durante un máximo de 2 meses 
no es perjudicial para el producto. Proteger los viales sin 
reconstituir de la luz. Las soluciones de ceftazidima en agua para 
inyección o en fluidos compatibles mantienen satisfactoriamente su 
actividad durante 18 horas a temperatura ambiente o durante 7 
días a temperatura inferior a 4 ºC. La solución inyectable preparada 
deberá utilizarse pronto después de su reconstitución con el 
volumen indicado de diluyente. Si esto no es posible, la solución 
mantiene una potencia satisfactoria durante 18 horas si se 
almacena a temperatura inferior a 25 ºC. NOTA: para uso 
intramuscular, puede reconstituir se con clorhidrato de lidocaína 
inyectable al 0,5% ó 1% pudiendo guardarse esta solución durante 
6 horas a 25 ºC. (FT); PL (articulo fot); almacenamento: Los viales 
intactos deben almacenarse en cartón y protegidos de la luz. (light 
sensitive) 

Após reconstituído com água 
esterilizada nao apresenta diferenças 
substanciais na estabilidade quando 
armazenado, protegido da luz ou 
exposto à luz diària (handbook) 

CEFTRIAXONA 
IM 1G VIAL-

POLVO 
ceftriaxona 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

Los viales intactos a una temperatura de 25 °C o menos y 
protegidos de la luz. (handbook); Antes de la reconstitución, 
mantener en su envase original, cerrado y a una temperatura 
inferior a 25ºC. Proteger de la luz. (FT); PL (botplus); Mantenga 
este medicamento en su envase original, cerrado y a una 
temperatura inferior a 25ºC.(prospecto); almacenamento: Intacto 
vial debe ser protegido de la luz. Después de la reconstitución, la 
protección de la luz normal no es necesario. (light sensitive) 

 

CEFUROXIMA 
750MG VIAL-

POLVO 
cefuroxima 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

(vials intactos) y a temperatura ambiente (hanbook) ; Conservar el 
vial en el embalaje exterior. Cefuroxima NORMON debe ser 
almacenada a temperaturas por debajo de 25ºC, protegida de la 
luz. ( FT) Conservar por debajo de 25ºC.Conservar el vial en el 
embalaje exterior para protegerlo de la luz . Solución reconstituida: 
Desde el punto de vista microbiológico, una vez abierto, el producto 
se debe usar inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los 
tiempos de conservación en uso y las condiciones previas al uso 
son responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser 
superiores a 25ºC protegido de la luz , a menos que la 
reconstitución se haya realizado en condiciones controladas y 
validadas.(prospecto); PL (articulo fot); almacenamento: Los viales 
intactos deben almacenarse protegidos de la luz. (light sensitive) 

 

CELESTONE Betametasona Merck Sharp No conservar a temperatura superior a 25ºC. (FT); Debe ser 
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CRONODOSE 
VIAL 2 ML VIAL 

acetato, 
Betametasona 
fosfato sodio 

And Dohme 
De España, 

S.A. 

protegido de la luz y  almacenado a una temperatura inferior a 40 ° 
C, preferiblemente entre 15 y 30 ° C. la inyección no debe 
congelarse. (handbook); almacenamento:proteger de la luz. 
mismo fármaco (light sensitive) 

CEMIDON AMP 
300MG/5ML 

Isoniazida, 
piridoxina 

Chiesi 
España, S.A. 

Consérvese en lugar fresco y seco. 
Almacenar protegido de la luz a temperaturas no superiores a 25º. 
(FT); PL (botplus); almacenamento: proteger de la luz - isoniazida y 
piridoxina (light sensitive) 

 

CHIROCANE 
0.25% /10 ML 
AMPOLLAS 

Levobupivacai
na 

hidrocloruro 

Abbvie 
Farmaceutica, 

S.L.U. 

las ampollas de polipropileno no requieren condiciones especiales 
de conservación. (FT)  

CHIROCANE 
250MG/200 ML 

BOLSA 

Levobupivacai
na 

hidrocloruro 

Abbvie 
Farmaceutica, 

S.L.U. 

Este medicamento no requiere condiciones especial es de 
conservación. (FT) ; no tiene en handbook  

CIPROFLOXACIN
O VIAL 

200MG/100ML 

Ciprofloxacino 
hidrocloruro 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

5-25ºC almacena en bolsas o en 30ºC viales (handbook); Frascos: 
Conservar entre 5 y 25ºC. Conservar en el embalaje original para 
protegerlo de la luz. No congelar. Bolsas: Conservar por debajo de 
30ºC. Conservar en el embalaje original para proteger de la luz. No 
congelar o refrigerar.Debido a que ciprofloxacino es sensible a la 
luz, solo se extraerá la sobreenvoltura de la bolsa inmediatamente 
antes de su administración (FT y prospecto); PL (botplus); 
almacenamento: Proteger de la luz. Consulte la fuente terciaria 
para los detalles con respecto a los efectos de luz. (light sensitive) 

lenta degradación cuando se expone 
a la luz natural. exposición 
combinada a la luz natural y a la luz 
fluorescente resulta en una pérdida 
de 2% después de 12 horas y 9% 
después de 96 horas. (handbook) 

CLAFORAN 1G IV 
VIAL-POLVO 

Cefotaxima 
sodica 

Sanofi 
Aventis, S.A. 

Polvo (antes de su reconstitución): CLAFORAN se debe mantener 
a una temperatura inferior a 25°C y protegido de la luz y del calor. 
(FT); tanto el material seco y solucions pueden oscurecerse y 
deben ser protegidos de la temperatura elevada y la luz excesiva. 
También se recomienda el almacenamiento de soluciones 
reconstituidas en vidrio o plástico jeringas desechables durante 
cinco días en refrigeración. (handbook); PL (botplus); 
almacenamento y reconstituicion: Tanto el material seco y 
soluciones deben ser protegidos de la luz excesiva. (light sensitive) 

 

CLEXANE 20MG 
JER 

Enoxaparina 
sodica 

Sanofi 
Aventis, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 25º C. (FT y prospecto),  
vials intactos deben ser almacenados 15-25ºC (handbook)  

CLINDAMICINA  
300 MG/2 ML 

VIAL-SOLUCION 
INYECTABLE 

Clindamicina 
fosfato 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

Conservar por debajo de 25ºC. Se recomienda no mantener a 
bajas temperaturas, pues pueden aparecer cristales, los cuales se 
disuelven al calentar con las manos y agitar suavemente. Las 
viales reconstituidas para administración intravenosa deben 
mantenerse a temperatura ambiente (25ºC) (FT y prospecto); vials 
intactos deben ser almacenados por debajo de 30ºC (handbook) 

 

CLORURO 
CALCICO 10% 

AMP 10 ML 
Calcio Cloruro 

B. Braun 
Medical, S.A. 

No requiere condiciones especiales de conservación (FT y 
prospecto); vials intactos deben ser almacenados temperatura 
controlada (handbook) 

 

CLORURO 
POTASICO 1M 

(10 MEQ/10 ML)  
AMP 

Potasio 
cloruro 

B. Braun 
Medical, S.A. 

No requiere condiciones especiales de conservación (FT y 
prospecto); vials intactos deben ser almacenados temperatura 
controlada (handbook) 

 

CLORURO 
POTASICO- 

SUERO 10 MEQ  
CLK BOLSA 

500ML 

Potasio 
cloruro 

Baxter, S.L. 
vials intactos deben ser almacenados temperatura controlada 
(handbook); no se precisan condiciones especiales de 
conservación (prospecto); 

 

CLORURO 
SODICO 1M 10ML  

AMP 
Sodio cloruro 

Fresenius 
Kabi 

Deutschland 
Gmbh 

No congelar. Se debe utilizar el producto inmediatamente después 
de abrir el envase. Conservar entre 5º y 25°C. Conservar protegido 
de la luz.(FT), vials intactos deben ser almacenados temperatura 
ambiente controlada y protegida de congelar y calor excesivo 
(handbook) 

 

CLORURO 
SODICO 20% 

10ML MINIPLAS 
Sodio cloruro 

B. Braun 
Medical, S.A. 

No requiere condiciones especiales de conservación. El 
medicamento debe administrarse inmediatamente. Envases para 
un solo uso. Desechar cualquier contenido remanente no utilizado 
tras finalizar la administración. (FT), , vials intactos deben ser 
almacenados temperatura ambiente controlada y protegida de 
congelar y calor excesivo (handbook) 

 

CLOXACILINA 1G 
VIAL-POLVO 

Cloxalicina 
sodica 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

Los viales intactos deben almacenarse a temperatura ambiente y 
no deben exceder de 25ºC. (handbook); Consérvese en el envase 
original y protegido de la humedad. Debe desecharse la solución 
de antibiótico que no se utilice. (FT); Particularmente sensible a la 
luz. Una vez que el polvo se haya disuelto, la solución no debería 
ser clara y debe utilizarse el mismo día. (ICRC);  Proteger de la luz 
la reconstituicion del polvo para infusion (articulo 2013) 

 

COLISTIMETATO 
DE SODIO 1MUI  

VIAL-POLVO 

Colistimetato 
sodio 

G.E.S. 
Genericos 
Españoles 

Laboratorio, 
S.A. 

No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar protegido 
de la luz. (FT y prospecto), vials intactos deben ser almacenados a 
una temperatura ambiente controlada. Solucions reconstituidas son 
estables 7 días cuando almacenadas en nevera (2-8ºC) (handbook) 

 

CONTRATHION  
200MG VIAL EXT 

Pralidoxima 
metilsulfato 

Laboratorios 
SERB 

No sobre pasara la fecha limite de utilización que figura en la parte 
exterior del embase, conservar en la oscuridad. (prospecto); PL 
(artigo mezclas); 

 

CYANOKIT 
ANTIDOTO 2,5G 

VIAL    EXT 

Hidroxocobala
mina 

Merck Sante 
S.A.S. 

No conservar a temperatura superior a 25ºC. (FT y prospecto); no 
encontro handbook; almacenamento: proteger de la luz (light 
sensitive) 

 

DANTROLENO 
AMP 20MG  EXT / 

Dantrium 
intravenous 

20mg (lo que se 
tiene en 

almacem) 

Dantroleno 
sodico 

Sanofi 
Aventis, S.A. 

no almacene intravenosa Dantrium a una temperatura superior a 
25ºC. la solucion inyectable debe ser almacenado entre 15-25ºC, 
no debe ser refrigerada o congelada, protegida de la luz directa y 
se utiliza dentro de las 6 horas de haber sido hecha. (prospecto); 
artigo mezclas ; en otro prospecto( vials intactos: almacenar a una 
temperatura inferior 25ºC; solucion reconstituida: almacenar 15-
25ºC), no tiene en handbook; almacenamento: El contenido del 
vial debe protegerse de la luz directa y utilizados dentro de las 
6 horas después de la reconstitución. Proteja la solución 
reconstituida de la luz directa. mismo farmaco (light sensitive) 

vials de vidrio 

DEPAKINE VIAL 
400 MG 

Valproato 
sodio 

Sanofi 
Aventis, S.A. 

Conservar la ampolla de disolvente y el vial con el polvo liofilizado 
en el envase original hasta el momento de utilizarlos. No se 
precisan condiciones especiales de conservación. (prospecto), 
Debe conservarse a temperatura ambiente; las soluciones para 
perfusión pueden conservarse antes de su uso entre 2 y 8ºC (con 
un máximo de 24 horas). (FT); vials intactos deben ser 
almacenados a la temperatura ambiente controlada (handbook) 

 

DEXAMETASONA 
4 MG/1ML  AMP 

Dexametason
a Fosfato 

Sodio 

Kern Pharma, 
S.L. 

No congelar. Conservar en el embalaje original para protegerlo de 
la luz. (FT y prospecto), PL (botplus); soluciones deben ser 
protegidas de la luz y no congelar (handbook); almacenamento: 
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Proteger de la luz y almacenar en un recipiente hasta el momento 
de su uso. (light sensitive) 

DEXCLORFENIR
AMINA AMP 

5MG/1ML 

Dexclorfenira
mina Maleato 

Combino 
Pharm, S.L. 

Este medicamento no requiere condiciones especiales de 
conservación. (FT y prospecto);  

DIFLUCAN  200 
MG/100ML VIAL 

Fluconazol 
Vinci Farma, 

S.A. 

Viales de vidrio: No congelar.Bolsas PVC plastificadas: Conservar 
por debajo de 30ºC. No congelar. (FT y prospecto); PL (artigo 
mezclas), handbook no tiene PL, habla solo de temperaturas. 

 

DIGOXINA 
AMPOLLAS 0.50 

MG/2ML 
Digoxina 

Teofarma, 
S.R.L. 

recipiente intacto debe almacenarse a temperatura ambiente y 
protegido de la luz (handbook); No requiere condiciones especiales 
de conservación. (FT y prospecto); PL (artigo mezclas); PL (articulo 
fot); almacenamento: Proteger de la luz. (light sensitive) 

 

B.A.L. Solución 
inyectable.M. 

Dimercaprol, 
Butacaina 

SERB 
laboratoires 

No hay precauciones particulares de conservación. (prospecto) I 

DIPEPTIVEN 
20MG/100 ML 
VIAL(MNIGFT) 

L-Alanil-L-
Glutamina 

Fresenius 
Kabi 

Deutschland 
Gmbh 

Conservar a una temperatura inferior a 25ºC. Conservar en el 
envase original. Usar inmediatamente después de la apertura del 
envase.  (FT y prospecto) 

 

DOBUTAMINA 
AMP 

250MG/20ML 

Dobutamina 
Hidrocloruro 

Inibsa 
Hospital, 

S.L.U. 

recipiente intacto debe almacenarse a temperatura ambiente y 
protegido de la luz (handbook) (FT); PL (botplus); PL (articulo fot)  

DOGMATIL AMP 
100MG/2ML 

Sulpirida 
Sanofi 

Aventis, S.A. 
No precisa condiciones especiales de conservación. (FT y 
prospecto), no tiene en handbook  

DOLANTINA 
100MG/2ML AMP 

Petidina 
Hidrocloruro 

(Meperidina?) 

Kern Pharma, 
S.L. 

No necesita condiciones especiales de conservación y 
almacenamiento.(FT), No requiere ondiciones especiales de 
conservación, pero se aconseja conservar las ampollas en el 
embalaje exterior (prospecto), almacenado a la temperatura 
ambiente controlada, protegido de la luz y no congelar. (handbook); 
PL (articulo fot) 

 

DOPAMINA  CLH 
200MG/5ML AMP 

Dopamina 
hidrocloruro 

Laboratorios 
Grifols, S.A. 

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz en 
ampollas de vidrio Tipo I. Una vez abierto el envase, la solución 
debe utilizarse inmediatamente. (FT y prospecto); PL (botplus); PL 
(articulo fot) 

estable a temperatura ambiente, 
estable cuando protegido del calor 
excesivo y congelación y estable 5 
años se protegidos de la luz 
(handbook). 

DOTAREM 0.5 
MMOL/ML JER 

PREC 10ML 

Acido 
Gadoterico 

Guerbet 
no congelar. (FT) No requiere condiciones especiales de 
conservación. (FT y prospecto)  

EFEDRINA CLH 
5% AMP 1ML 

efedrina 

Farmacia 
carreras con 

hospital 
1408001 BCN 

no tiene conservacion (embalagem exterior); almacenamento: 
Proteger de la luz. (light sensitive); Particularmente sensible a la 
luz. (ICRC) 

vials de vidrio 

EFORTIL AMP 10 
MG/1ML 

Etilefrina 
hidrocloruro 

Boehringer 
Ingelheim 

España, S.A. 

No tiene conservación. (prospecto); nao encontrei a FT; no tiene en 
handbook;  

ELGADIL 
50MG/10ML AMP 

Urapidil 
Takeda 

Farmaceutica 
España, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 30ºC. Conservar el envase 
en el embalaje original. (FT); handbook no tiene urapidil 

ampollas de vidrio incolor. 

EMULIQUEN 
SIMPLE 7.17G 

SOBRES 15 ML 

Parafina 
Liquida 

Lainco, S.A. 
No requiere condiciones especiales de conservación . (FT y 
prospecto)  

ENANTYUM AMP 
50MG/2ML 

Dexketoprofe
no 

Laboratorios 
Menarini S.A 

Mantener las ampollas dentro de su caja para protegerlas de la 
luz.(FT y prospecto); PL (botplus); PL (artigo mezclas);PL 
(farmacos PL hospital (opaco)); no tiene en handbook 

 

EPREX 40000UI 
JER PREC 1ML 

Epoetina alfa 
Janssen-

Cilag, S.A. 

Almacenar entre 2ºC y 8ºC. Este intervalo de temperatura debe de 
mantenerse de forma rigurosa hasta la administración al paciente . 
Conservar en el envase original para preservarlo de la luz. No 
congelar ni agitar. Para su uso ambulatorio, el paciente puede 
sacar EPREX de la nevera y almacenarlo a temperatura no 
superior a 25ºC para un único periodo de hasta 3 días. (FT y 
prospecto); PL (botplus); la exposición a la luz durante menos de 
24 horas no afecta negativamente el producto (handbook); 
almacenamento: Proteger de la luz y almacenar en su envase 
original hasta el momento de su uso. (light sensitive) 

 

ESCOPOLAMINA 
AMP 0.5 MG/1ML 

Escopolamina 
hidrobromuro 

Luis corbi (B. 
Braun 

Medical, S.A. 
botplus) 

No requiere condiciones especiales de conservación. Conservar en 
su envase original para protegerlo de la luz. (FT y prospecto); PL 
(botplus); almacenado a la temperatura ambiente controlada y 
protegido de la luz (handbook); almacenamento: Proteger de la luz. 
Es necesario revestimento opaco revestimiento hasta que el 
contenido seja utilizado. (light sensitive) 

 

ESMERON 100 
MG/10ML AMP 

Rocuronio 
bromuro 

Merck Sharp 
And Dohme 
De España, 

S.A. 

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Conservar en el embalaje 
original para protegerlo de la luz. Esmeron puede almacenarse 
durante 12 semanas de 8º a 30ºC antes de la fecha de su 
caducidad. (FT y prospecto); Conservar en nevera (entre 2ºC y 
8ºC). Proteger de la luz. (botplus MSD); nevera (2-8ºC) y 
protegidos de la congelacion. vials intactos almacenados a la 
temperatura ambiente deben utilizarse en un plazo de 60 días 
(handbook); PL pero otro laboratorio (articulo fot) 

 

ESOMEPRAZOL 
40 MG VIAL 

Esomeprazol 
magnesico 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la luz. Sin embargo, los viales 
pueden conservarse expuestos a la luz interior normal fuera del 
envase durante un periodo de hasta 24 horas. (FT y prospecto); PL 
(artigo mezclas); PL (botplus); no tiene handbook; almacenamento: 
Proteger de la luz y almacenar en cartón hasta el momento de su 
uso.(light sensitive) 

 

ESTREPTOMICIN
A  1G 1VIAL-

POLVO 

Estreptomicin
a sulfato 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

vials almacenados en nevera (2-8ºC) - pfizer. viales intactos de 
sulfato de estreptomicina polvo liofilizado se deben guardar a 
temperatura ambiente controlada y protegidos de la luz. (pharma-
tek) Las soluciones reconstituidas se valoran a ser estable durante 
una semana a temperatura ambiente y protegido de la luz. sin 
embargo, no están presentes conservantes y la posibilidad de 
contaminación microbiológica debe ser considerada. (handbook); 
almacenamento y reconstituicion: Proteger de la luz. Soluciones 
reconstituidas estériles deben ser protegidos de la luz. (light 
sensitive) 

 

EUFILINA 
VENOSA 

200MG/10ML 
AMP 

Teofilina 
anhidra 

Takeda Gmbh 

Conservar en el envase original. Utilizar inmediatamente después 
de abrir el envase. La estabilidad química y física de la solución 
lista para su uso (tras mezclar con soluciones para infusión) ha sido 
demostrada durante 24 horas a 15 - 25 ° C. Desde el punto de vista 
microbiológico, la solución debe ser utilizada inmediatamente. (FT y 
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prospecto); en handbook no tiene PL; PL (Articulo fot) 

FANHDI 1000UI 
1VIAL+1JER 
PREC 10ML 

Factor VIII, 
Factor Von 
Willebrand 

Instituto 
Grifols, S.A. 

No conservar a temperatura superior a 30 ºC. No congelar. No 
debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en la 
etiqueta. En ningún caso se aprovechará la fracción que no se 
haya utilizado, ni guardándola en nevera.  Generalmente la 
solución es clara o ligeramente opalescente. No utilizar soluciones 
que presenten turbidez o sedimentos. Una vez reconstituida, la 
solución de be desecharse si se observan partículas en su interior 
o algún tipo de decoloración. (FT y prospecto); 

 

FENILEFRINA 
2MG/2ML AMP 

fenilefedrina 
Farmacia Luis 

Corbi 

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz 
(handbook).; no tiene conservacion (embalage exterior); ampollas 
ambar; articulo fot tiene PL en caps y susp; PL (datos lab) 

 

FENITOINA  250 
MG/5ML AMP 

Fenitoina 
Combino 

Pharm, S.L. 

envases intactos deben guardarse a temperatura ambiente 
controlada y protegidas contra la congelación (handbook); No se 
precisan condiciones especiales de conservación. (FT y prospecto); 
PL (Articulo fot); Proteger de la luz la formulacion (articulo 2013) 

No procede (articulo fot) 

FENTANEST  
0.05MG/ML  3 ML 

AMP 

Fentanilo 
citrato 

Kern Pharma, 
S.L. 

embalaje a la TA (handbook);No requiere condiciones especiales 
de conservación . Conservar en el envase original para protegerlo 
de la luz. Usar inmediatamente tras su apertura. (FT y prospecto); 
PL (botplus); PL (articulo fot); almacenamento: proteger de la luz 
(light sensitive) 

 

FIBRILIN 20 
UI/ML   3 ML   

VIAL 

Heparina 
sódica 

Laboratorios 
Farmaceutico
s Rovi, S.A. 

Almacenar protegido de la luz y a temperatura no superior a 30ºC. 
(prospecto); Envases intactos deben almacenarse a temperatura 
ambiente (no exceda  40º) y protegido de la congelación. 
(handbook) 

 

FLAGYL IV 1500 
MG (5 MG/ML) 
SOL 300 ML 

Metronidazol 
Sanofi 

Aventis, S.A. 

Conservar por debajo de 25 º C. Proteger de la luz. (FT y 
prospecto); metronidazol listo para usar es una solución 
transparente, incolora que debe almacenarse a temperatura 
ambiente controlada y protegida de la luz. no se debe almacenar 
en refrigeración. la refrigeración puede resultar en la formación de 
cristales. sin embargo los cristales se redisuelven en calentar a 
temperatura ambiente. (handbook); almacenamento: Proteger de la 
luz durante el almacenamiento. Consulte la fuente terciaria para los 
detalles con respecto a los efectos de luz. (light sensitive) 

la exposición prolongada a la luz 
hará un oscurecimiento del producto. 
sin embargo la mayoría de los 
fabricantes indican que la exposición 
a corto plazo a la luz normal de la 
habitación no afecta negativamente 
la estabilidad de metronidazol. la luz 
solar directa debe ser evitada. 
(hanbook) 

FLUMAZENILO  
0.5 MG/5 ML  

AMP 
Flumazenil 

B. Braun 
Melsungen Ag 

No conservar a temperatura superior a 25ºC. Después de la 
primera apertura del envase el medicamento deberá usarse de 
inmediato. Periodo de validez después de la dilución : 
Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso durante 24 
horas a 25ºC. (FT y prospecto); habla del latex; ampollas de vidrio 
(FT y prospecto); no conservar a temperatura superior a 25ºC 
(embalage exterior), frascos transparentes 

 

FLUMIL AMP 10%  
(300 MG/3 ML) 

ahora es 
HIDONAC 

Acetilcisteina Zambon, S.A. 
no tiene en handbook (handbook); no tiene consiciones especiales 
de conservacion (prospecto);  

FORTECORTIN 
AMP 40 MG/5 ML 

dexametason
a 

Merck S.L. 

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. (FT)  
Conservar en el embalaje original a la temperatua ambiente e 
protegido de la congelación (handbook); PL (artigo mezclas);  no 
conserva a temperatura superior a 25ºC. conservar las ampolla en 
el embalaje exterior para protegerlas de la luz. (prospecto); 
almacenamento: Proteger de la luz y almacenar en un recipiente 
hasta el momento de su uso. (light sensitive) 

 

FOSFOCINA 1G 
IM VIAL 4ML 

Fosfomicina 
sodica, 

lidocaina 
hidrocloruro 

calcica 

Laboratorios 
Ern, S.A. 

no necesita precauciones especiales de conservación; mantener en 
lugar fresco y seco, a temperatura ambiente. (FT),  no tiene nada, 
solo para mantener fuera del alcance de los niños (prospecto); 
estable 24h a temperaura ambiente. exposicion a la luz parece 
aumentar la porcentaje de decomposicion de fosfomicina sodica 
(handbook); lidocaina - almacenado a la temperatura ambiente y 
protegidos de lo calor excessivo y de lo congelacion. (handbook) 

 

FOSFOCINA 1G 
IV VIAL 10ML 

Fosfomicina 
sodica 

Laboratorios 
Ern, S.A. 

La solución de Fosfocina Intravenosa en suero glucosado es 
estable durante 24 horas. no necesita precauciones especiales de 
conservación; mantener en lugar fresco y seco, a temperatura 
ambiente. (FT); estable 24h a temperaura ambiente. exposicion a la 
luz parece aumentar la porcentaje de decomposicion de 
fosfomicina sodica (handbook) 

 

FOSFOCINA 4 G 
IV VIAL 

Fosfomicina 
calcica 

Laboratorios 
Ern, S.A. 

La solución de Fosfocina Intravenosa en suero glucosado es 
estable durante 24 horas. no necesita precauciones especiales de 
conservación; mantener en lugar fresco y seco, a temperatura 
ambiente. (FT); estable 24h a temperaura ambiente. exposicion a la 
luz parece aumentar la porcentaje de decomposicion de 
fosfomicina sodica (handbook) no tiene calcica. (handbook) 

 

GASTROGRAFIN 
SOL 100 ML 

amidotrizoico 
acido 

(amidotrizoato 
de 

meglumina) 

Bayer 
Hispania, S.L. 

nao tem FT ver prospecto, no tiene en handbook; PL (farmacos PL 
hospital (topacio)); no tiene conservacion (prospecto)  

GENTA GOBENS 
80 MG/2ML VIAL-

SOLUCION 
INYECTABLE 

Gentamicina 
(sulfato) 

Laboratorios 
Normon, S.A. 

Envases intactos deben almacenarse a temperatura ambiente y 
protegido de la congelación. (handbook); PL (artigo mezclas); no 
tiene conservacion (prospecto); embalagem exterior no tiene nada, 
frascos transparentes; Particularmente sensible a la luz. Al usar 
jeringas de plástico, inyectar inmediatamente después de su 
preparación. La solución no debería ser clara. (ICRC); 

 

GENTAMICINA 
240MG/80ML 

VIAL (3 MG/ML) 
Gentamicina 

B. Braun 
Medical, S.A. 

No se precisan condiciones especiales de conservación. Conservar 
en el envase original. (FT y prospecto);Envases intactos deben 
almacenarse a temperatura ambiente y protegido de la 
congelación. (handbook); PL (artigo mezclas); Particularmente 
sensible a la luz. Al usar jeringas de plástico, inyectar 
inmediatamente después de su preparación. La solución no 
debería ser clara. (ICRC) 

 

GLUCAGEN 
HYPOKIT 
1MG/1ML 
VIAL+JER 

Glucagon 
hidrocloruro 

Novo Nordisk 
A/S 

El envase sellado se debe proteger de la luz y conservar en nevera 
(entre 2ºC y 8ºC). El usuario puede conservar GlucaGen Hypokit a 
temperatura ambiente (25ºC) durante 18 meses, dentro del período 
de validez. Se debe evitar la congelación . Si en casos aislados , el 
producto reconstituido muestra cualquier signo de formación fibrilar 
(aspecto viscoso) o partículas insolubles , debe desecharse. (FT y 
prospecto); botplus (PL); no tiene en handbook (handbook); 
almacenamento: Mantener en el envase original para 
protegerlo de la luz. mismo farmaco (light sensitive) 
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Anexo XIX: Monitorización de antibióticos en adultos 
 

Tabla 1. Tabla resumen obtención de muestras y intervalos terapéuticos 

Fármaco Población (PK) Tiempo de muestro Margen Terapéutico 

Amikacina  

 

Adultos 

Vd: 0,3 L/Kg 

T1/2: 2 ± 1 h 

1. Dosis múltiple diaria (7,5-10 mg/Kg c/12h): 

Valle previa dosis; 

Pico 30 min tras perf IV o 1h si es IM. 

2. Dosificación con ampliación de intervalo 

(15-20mg/kg) (c/24/36/48...) dos opciones: 

Valle: 5-30 min antes de dosis y Pico: 30 min 

tras  finalizar la inf de  ½h o 1h después si es IM. 

Punto intermedio: 8-12 h post-perf  y pico 30 

min  tras perf IV o 1h si es IM. 

Dosis múltiple diaria:(c/12h) (ver tablas 2 y 

3) 

Pico: 20-35 mg/L 

Valle: 5-10 mg/L (< 5 mg/L) 

Dosificación con ampliación de 

intervalo:(ver tablas 2 y 3) 

Pico: 30-40 mg/L* 

12 h post-perf: < 8mg/L (5-20 mg/L) 

Valle: < 1 mg/L (<4 mg/L) 

(*): En pacientes UCI, sospecha infección 

pulmonar, neutropénicos, se aceptan picos 

más elevados (45-60 mg/L) (Inf. Urinaria: 30; 

Sepsis: 40). En pacientes críticos ver tabla 3. 

Gentamicina y 

Tobramicina  

Adultos 

Vd: 0,3 L/Kg 

T1/2: 2 ± 1 h 

1.- Dosis múltiple diaria (1,5 mg/kg c/8h): 

• Valle previa dosis. 

Pico 30 min tras; perf IV o 1h si es IM. 

2.- Dosificación con ampliación de intervalo 

(c/ 24h o más). Dos opciones: 

• Valle: 5-30 min antes de la 

dosis y Pico: 30 min tras infusión de ½ hora. 

• Punto intermedio: 8-12h post-perf y pico 30 min 

tras perf IV o 1h si es IM. 

Dosis múltiple diaria (c/ 8h): 

Pico: 5-10 mg/L (ver tablas 2 y 3) 

Valle: < 2 mg/L 

Dosificación con ampliación de intervalo: 

(ver tablas 2 y 3) 

Pico: 13-25 mg/L 

12 h post-perfusión: <3 mg/L (1,5-7 mg/L) 

Valle: < 1,5 mg/L 

En pacientes críticos ver tabla 3. 

Vancomicina  

Adultos 

Vd: 0,62 ±  0,15 

L/Kg 

T1/2: 7 ± 1,5 h 

• Valle: 5-30min previa dosis 

• Muestra de perf continua: Css. Extraer 

muestra a cualquier h en brazo contralateral. 

• Pico: (No necesaria en la práctica habitual) Pero 

se extraerá 2h después de finalizar infusión en 

1h. 

Pico: No recomendado generalmente obtener 

pico para monitorizar (20-30 mg/L) 

Valle: 10-15 mg/L  en infecciones complicadas: 

endocarditis bacteriana, osteomielitis, 

meningitis y neumonía nosocomial por S. 

aureus, se recomiendan niveles valle de 15–20 

mg/L y picos de 30-40 mg/L. 

Css (perf cont): 15-20 mg/L: En endocarditis 

bacteriana, osteomielitis, meningitis y 

neumonía nosocomial por S. aureus se 

recomiendan Css = 20-25 mg/L. En pacientes 

críticos ver tabla 4. 

IMPORTANTE: Salvo indicación contraria, se seguirá con la administración, mientras se realiza la 

monitorización y la obtención del resultado. 

 

NORMAS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 

 Tubos adecuados serían los de tapón rojo (sacando unos 3mL). La extracción se 

realiza en vena contraria de brazo contrario a donde se perfunde el ATB.  

 En pacientes en los que se desee monitorizar más de un fármaco es suficiente 

obtener una única muestra, siempre que los tubos y los tiempos de muestreo sean 

compatibles. 
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 VALLE (cmín): Los niveles valle se obtienen en los 5-30 minutos previos a la 

administración de la dosis del fármaco, pudiéndo obtenerse justo antes de la 

administración del mismo. 

 PICO (cmáx): El horario para la obtención del nivel pico, dependerá del fármaco a 

monitorizar. Así el pico en los aminoglucósidos (Amikacina, Gentamicina y Tobramicina) 

se debe obtener a la hora de haber comenzado la infusión, o lo que sería lo mismo, en 

caso de pasar el fármaco en 30 minutos, a la media hora de la finalización de la infusión. 

En la vancomicina, se debe pasar la dosis en 1 hora como mínimo, para evitar el 

síndrome de cuello rojo, y monitorizar los niveles 2 horas después del fín de la infusión. Es 

decir, a las 3 horas de haber iniciado la infusión. 

 Css: Concentración en estado estacionario. Si se administra la vancomicina en 

perfusión continua, la hora de la extracción no es relevante. Se debe hacer en el miembro 

contralateral a donde se está administrando el fármaco y una vez se haya alcanzado el 

equilibrio estacionario. En el caso de la vancomicina, 36 horas después del inicio de la 

perfusión o del ajuste de la dosis. 

 En la tabla 1 se recogen de forma resumida las características propias para la 

monitorización de vancomicina y aminoglucósidos: momento adecuado para la extracción 

de la muestra, concentraciones pico y valle deseables, etc.  

 

Tabla 2. Criterios de exclusión para dosificación según intervalo ampliado de aminoglucósidos 

Criterios de exclusión para usar Intervalo extendido 

- Embarazo 

- Grandes quemados 

- Enfermedad hepática severa (Ascitis) 

- Insuficiencia renal severa (Clcr <30) 

- Pacientes neutropénicos (Ojo con pacientes de Hematología) 

- Endocarditis enterocócica (Importante la GENTA c/8 h 

- Miastenia gravis 

- Ciertos pacientes de Fibrosis Quística (Eliminadores 

rápidos) Monitorizar e individualizar. Actualmente existen 

estudios que demuestran la efectividad y seguridad del 

régimen de ampliación de intervalo en adultos y niños 

con fibrosis quística  

Monitorización de niveles plasmáticos EN CRÍTICOS (Farmacia Hospitalaria 2008;32(2):113-23) 
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Tabla 3. Niveles plasmáticos aminoglucósidos en pacientes críticos 

 

 

Tabla 4. Niveles plasmáticos vancomicina en pacientes críticos 

Recomendaciones de los niveles óptimos para vancomicina dependiendo de su régimen de administración y 

del tipo de infección 

  

Aminoglucósidos: régimen dosificación convencional 

Antibiótico 

Concentraciones séricas recomendadas 

Infección grave Infección con compromiso 

vital 

Gentamicina 

Tobramicina 

Cmín
S  S 

= 0,5-1,5 mg/dl 

Cmáx
S S 

= 6 - 8 mg/dl 

Cmín
S  S

= 1 - 2 mg/dl 

Cmáx
S S 

= 8 - 10 mg/dl 

Amikacina 
Cmín

S  S 
= 1 - 4 mg/dl 

Cmáx
S S 

= 20 - 25 mg/dl 

Cmín
S  S

= 1 - 4 mg/dl 

Cmáx
S S 

= 25 - 30 mg/dl 

Aminoglucósidos: régimen con ampliación de intervalo 

Antibiótico Concentraciones séricas recomendadas 

Gentamicina 

Tobramicina 

Cmín
S  S 

= <0,5 mg/L* 

C8h
S  S 

= normograma Hartford 

Cmáx
S S 

= 15-20 mg/L 

Amikacina 

Cmín
S  S 

= <1 mg/L* 

C8h
S  S 

= normograma Hartford 

Cmáx
S S 

= 45-60 mg/L 

*En un alto porcentaje de pacientes (aquellos con función renal normal) las  Cmín
S  S 

pueden ser indetectables 

(valores inferiores al limite detección de la técnica analítica); Cmáx: concentración máxima; Cmín: concentración 

mínima; SS: steady state. 

Vancomicina 

Tipo de infección 
Concentraciones séricas recomendadas 

Perfusión continua Régimen dosis múltiple 

Infección grave 

Neumonía 

Meningitis 

Osteomielitis 

Infección herida/abcesos 

 

C
SS 

= 20-25 mg/dl 

 

Cmín
S S

= 15-20 mg/dl 

Cmáx
S S

= 30-40 mg/dl* 

Bacteriemia C
SS 

= 15-20 mg/dl Cmín
S  S

= 7-15 mg/dl 

Cmáx
S S 

= 20-40 mg/dl* 

*Modelo farmacocinético bicompartimental; Cmáx: concentración máxima; Cmín: concentración mínima; SS: steady 

state. 
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Anexo XX: Poster – Procedimiento para intervención de descolonización de 

Staphylococcus aureus en pacientes quirúrgicos portadores 
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Anexo XXI: Poster – Elaboración de boletín farmacoterapeutico en un 

hospital de cirugía ortopédica traumatológica 
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