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Resumo 

A farmácia comunitária tem vindo a evoluir ao longo dos anos, passando de um espaço centrado na 

preparação de medicamentos e produtos manipulados, para um local de excelência no que toca à 

prestação de cuidados de saúde e atenção farmacêutica ao utente. Neste contexto, é importante 

salientar que o bom funcionamento da farmácia comunitária assenta na relação do farmacêutico 

com os utentes, mas também com as entidades externas à farmácia, de que fazem parte os 

fornecedores e delegados de informação médica. O farmacêutico assume um papel central e 

multidisciplinar nesta área, sendo o único capaz de realizar todas as atividades referentes ao 

medicamento.  

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), 

realizei estágio na Farmácia Gama, em Viseu, entre 14 de maio e 14 de agosto de 2014. 

O estágio apresenta uma oportunidade de relacionar e empregar os conhecimentos teóricos obtidos 

ao longo dos 5 anos de formação académica. Com a finalidade de aquisição de conhecimentos de 

natureza prática, durante o estágio, tive a oportunidade de participar no quotidiano da farmácia, 

intervindo nas várias atividades descritas. Deste modo, foi-me permitido obter um conhecimento 

completo no que respeita ao circuito do medicamento na farmácia, desde a realização da sua 

encomenda à dispensação do mesmo ao utente. 

A elaboração deste relatório tem como objetivo descrever os conhecimentos obtidos no contato 

com a realidade profissional na Farmácia Gama, assim como relatar a minha contribuição para a 

referida farmácia através da realização de casos de estudo, sob orientação da Doutoura Anabela 

Fonseca. O primeiro caso de estudo apresenta-se como uma revisão à realidade do consumo 

exagerado de benzodiazepinas, terminando com uma análise à referida utilização destes fármacos 

pelos utentes desta farmácia. O segundo prende-se com a falta de conhecimento das utilizadoras da 

“pílula do dia seguinte”, providenciando um aconselhamento às mesmas de maneira a evitar o uso 

banal deste tipo de produtos.  
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I – Descrição das Atividades de Estágio 

 

A - Caraterização e Organização do Espaço Físico e Funcional  

1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Gama (Anexo I) situa-se na Avenida Emídio Navarro, em Viseu e, detém como 

proprietária e Diretora Técnica (DT) a Dra. Maria Luísa Saraiva Cabral Costa. É uma farmácia que 

preza por um atendimento de excelência, capaz de oferecer ao seu diversificado público um 

atendimento personalizado e de qualidade. Apresenta um público vasto e heterogéneo justificado 

pela existência de escolas, centros de dia, zonas residenciais, pontos turísticos de interesse e uma 

feira semanal, nas proximidades desta farmácia. Deste modo, a farmácia possui tanto utentes 

ocasionais, oriundos de diversas localidades, como utentes fidelizados, com conta na farmácia. 

No sentido de acompanhar o crescimento da cidade e da população, e de dar resposta às 

necessidades de um público cada vez mais diversificado e exigente, esta farmácia tem sofrido ao 

longo dos anos diversas alterações. O aumento do espaço físico, acompanhado da integração de 

novos profissionais na equipa de trabalho e da inovação na área da prestação de serviços, têm feito 

da Farmácia Gama uma farmácia moderna e citadina, capaz de suprir as necessidades da atual 

população da cidade. 

A farmácia funciona das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, e das 9h às 19h, aos sábados. 

Como está inserida no plano de atendimento permanente do município de Viseu, a Farmácia Gama 

realiza, periodicamente, serviço, funcionando em contínuo ao longo de 24h. 

 

2. Espaço Físico 

Tanto o espaço físico exterior como interior da Farmácia Gama respeitam as Boas Práticas de 

Farmácia (BPF), regendo-se se pelo Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto [1]. 

 

2.1. Espaço Físico Exterior 

A Farmácia Gama segue as BPF, uma vez que tem um aspeto exterior caraterístico e profissional, 

facilmente visível e identificável. Assim, esta farmácia apresenta na fachada principal uma cruz 

verde, iluminada durante a noite, sempre que a farmácia assegure o serviço permanente, com a 

inscrição “Farmácia”, acompanhada do nome da mesma e ainda o nome da DT. Junto à entrada 

encontra-se afixado o horário de funcionamento, a informação referente às farmácias de serviço 

permanente e a cruz representativa das farmácias aderentes ao programa “Farmácias Portuguesas” 

[1,2]. 

A fachada é constituída por uma porta envidraçada automática, porta principal, junto da qual se 

encontra o postigo de atendimento noturno. No decurso do estágio tive a oportunidade de trabalhar 

numa noite em que a Farmácia Gama esteve de serviço. A farmácia possui ainda outra porta de 

acesso, situada na fachada lateral do edifício, através da qual ocorre, normalmente, a 
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movimentação dos funcionários pela manhã, bem como o serviço de entrega de encomendas, de 

modo a evitar a perturbação da zona de atendimento ao público. 

A farmácia possui quatro montras, sendo que três se encontram na fachada principal e uma na 

fachada lateral. As montras da fachada principal são periodicamente remodeladas de acordo com as 

promoções vigentes e a época do ano, seguindo o plano de montras quinzenal afixado. A quarta 

montra possibilita a exposição do material ortopédico disponível na farmácia. 

 

2.2. Espaço Físico Interior 

De acordo com o disposto no DL nº 171/2012, de 1 de agosto, e de modo a garantir que o público 

dispõe da comodidade e privacidade intrínsecas a um atendimento de qualidade e que os 

medicamentos são armazenados e preparados de forma adequada, as farmácias devem dispor, no 

mínimo, de cinco divisões, sendo elas: sala de atendimento ao público, gabinete de atendimento 

personalizado, armazém, laboratório e instalações sanitárias [2,3]. O rés do chão contém não só as 

divisões obrigatórias, como também um gabinete da direção técnica, um gabinete de apoio e 

gestão, uma área destinada à receção e conferência de encomendas e uma pequena cozinha/copa. O 

piso menos um funciona como armazém secundário, tendo como principal objetivo o 

armazenamento de excedentes dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e dos 

Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC). Por fim, o primeiro piso é constituído por 

diversos gabinetes, destinados a rastreios de saúde e acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

2.2.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento ao público é um espaço bem iluminado, confortável e é a zona mais ampla 

da farmácia. Este espaço foi pensado de maneira a proporcionar ao utente um ambiente acolhedor e 

encontra-se dividido em duas áreas de atendimento distintas. Da principal área de atendimento 

(Anexo II) fazem parte seis balcões dispostos lado a lado, que se destinam essencialmente à 

dispensa de medicação e ao aconselhamento farmacêutico. A outra área, de atendimento secundária 

(Anexo III), é composta apenas por um balcão e destina-se, principalmente, ao aconselhamento e 

venda de produtos de dermocosmética. 

Os lineares que se encontram atrás dos balcões de atendimento, na zona principal de atendimento, 

possibilitam a exposição de diversos produtos como MNSRM, produtos fitoterápicos, 

homeopáticos, de higiene bucal, suplementos alimentares e, ainda, veterinária. Também se podem 

encontrar outro tipo de produtos, armazenados em gavetas abaixo dos lineares, como material de 

penso, seringas, emplastros, entre outros. 

As gôndolas e lineares laterais permitem a exposição de produtos de dermocosmética, puericultura, 

podologia, higiene, alguma suplementação alimentar mais direcionada para atletas e, ainda, a 

disposição de alguns produtos sazonais. É nesta área que encontramos, também, diversos produtos 

em promoção e campanhas em vigor. A disposição estratégica e harmoniosa, aliada à possibilidade 
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de rotação e reposicionamento de produtos, proporciona uma imagem atual e dinâmica à Farmácia 

Gama. É ainda de referir que esta farmácia possui uma balança eletrónica e um medidor de pressão 

arterial automático. 

 

2.2.2. Gabinete do Utente 

Este gabinete é um local separado da zona de atendimento e possibilita a prestação de serviços 

farmacêuticos complementares ao atendimento. É nesta zona que se realiza o esclarecimento de 

dúvidas e se presta informação mais individualizada, atividade que fui realizando ao longo do 

período de estágio. Por outro lado, também é aqui que se procede à determinação dos parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, à administração de injetáveis e vacinas que se encontrem fora do Plano 

Nacional de Vacinação (PNV) e, ainda, à prestação de primeiros socorros. Durante o período de 

estágio surgiu um novo serviço de acompanhamento e aconselhamento a doentes polimedicados, 

também este realizado neste local.  

 

2.2.3. Área de Receção e Conferência de Encomendas 

A área de receção e conferência de encomendas encontra-se interligada com as várias zonas de 

armazenamento e dispõe de acesso direto ao exterior, facilitando a entrega de encomendas pelos 

respetivos distribuidores. Esta zona está equipada com computadores, sensores de leitura ótica, 

duas impressoras comuns, uma impressora de códigos de barras e, ainda, um frigorífico que 

possibilita um rápido armazenamento dos produtos termolábeis no momento da receção de 

encomendas. Também é neste local que se arquivam todos os documentos referentes à gestão de 

encomendas. 

 Nas primeiras semanas do estágio, a minha função centrou-se nesta área, realizando a receção de 

encomendas e gestão de armazenamento das mesmas.  

 

2.2.4. Área de Armazenamento  

A área de armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos abrange diversos 

espaços. A principal unidade de armazenamento é composta por um conjunto de gavetas 

deslizantes e modulares. Aqui os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) estão 

organizados por forma farmacêutica (comprimidos/drageias/cápsulas/pó para inalação, gotas, 

supositórios, medicamentos vaginais, de protocolo e injetáveis) e ordem alfabética do nome 

comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), dependendo se são Medicamentos 

Genéricos (MG) ou não. Também existe uma secção, composta por cinco gavetas deslizantes, para 

o armazenamento de alguns MNSRM. 

A segunda área de armazenamento é constituída também por um conjunto de gavetas deslizantes e 

modulares que se destinam ao armazenamento de formulações de uso externo, xaropes, ampolas, 

carteiras, colírios, pomadas e geles oftálmicos, medicamentos homeopáticos, entre outros. As 
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restantes unidades de armazenamento possibilitam a organização dos excedentes, sendo que uma 

está destinada aos excedentes dos MSRM e outra aos excedentes dos PCHC e MNSRM. Contudo, 

existe ainda um espaço específico para o armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 

Todos os produtos em stock estão armazenados e organizados de acordo com o princípio First 

Expired, First Out (FEFO), ou seja, de modo a que os produtos com menor Prazo de Validade (PV) 

sejam os primeiros a sair, e os sem PV obedeçam ao princípio First In, First Out (FIFO).  

 

2.2.5. Laboratório 

O laboratório é o local destinado à preparação de medicamentos manipulados e à reconstituição de 

preparações extemporâneas. Este encontra-se equipado com uma bancada de trabalho facilmente 

lavável, um lavatório, material de laboratório e referências bibliográficas necessárias à 

manipulação destes produtos. Este espaço reúne condições de temperatura, humidade, 

luminosidade e ventilação adequadas, quer à conservação das matérias-primas, quer à operação de 

manipulação. Deste modo, o diverso material encontra-se protegido em armários.  

 

2.2.6. Gabinete da Direção Técnica e Gabinete de Apoio 

A Farmácia Gama tem ainda ao seu dispor dois gabinetes. Por um lado, temos o gabinete da 

direção técnica, onde o farmacêutico adjunto da gerência exerce as suas funções de administração, 

gestão e organização da farmácia. É também neste gabinete que são efetuadas as diversas reuniões 

com representantes de produtos, encarregados dos distribuidores, entre outros. Por outro lado, 

também existe o gabinete de apoio que se destina à execução de tarefas administrativas e ao 

processamento do receituário e respetiva faturação. 

 

B - Recursos Humanos 

Os recursos humanos são fundamentais para o bom funcionamento e sucesso de qualquer farmácia 

comunitária. De acordo com o estipulado no DL nº 307/2007, de 31 de agosto, e respetivas 

alterações, o quadro de funcionários engloba o quadro farmacêutico e o não farmacêutico, 

constituído por técnicos de farmácia e outros profissionais devidamente habilitados [1,4]. Os 

profissionais que compõem a equipa da Farmácia Gama e as respetivas funções encontram-se 

resumidos em anexo (Anexo IV). 

 

C - Fontes de Informação 

No ato farmacêutico da dispensa de um medicamento podem, por vezes, surgir situações em que 

seja necessário consultar informação adicional, de maneira a esclarecer possíveis dúvidas e a 

garantir a prestação de um serviço fiável, seguro e de qualidade. Assim, a Farmácia Gama dispõe 

de vários livros para consulta, como a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Português, 

o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, o Centro de Informação sobre 
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Medicamentos da Associação Nacional das Farmácias (CEDIME), o Centro de Informação do 

Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos (CIM), entre outros. Por outro lado, todos os postos de 

atendimento possuem acesso à Internet, permitindo ao funcionário consultar rapidamente as 

informações de que necessita. Durante os três meses, necessitei de consultar diversas destas fontes 

bibliográficas, não só para a execução de manipulados, mas também para esclarecer algumas 

dúvidas, de maneira a conseguir fornecer uma informação mais completa e precisa, aquando da 

dispensa da medicação. 

 

D - Gestão e Administração da Farmácia 

De maneira a que a farmácia exerça a sua função na promoção da saúde e do bem-estar da sua 

população, torna-se necessário que a atividade farmacêutica não seja negligenciada e que sejam 

fornecidas todas as ferramentas indispensáveis ao seu desempenho. Deste modo, é de extrema 

importância a gestão de produtos e administração da farmácia, que trabalham conjuntamente, por 

forma a conservar a subsistência da mesma. 

 

1. Sistema Informático 

O software utilizado pela Farmácia Gama é o Sifarma 2000, aplicação informática desenvolvida 

pela Glint®, essencial no quotidiano dos profissionais que trabalham na farmácia. Este software, 

cuja informação científica e técnica é permanentemente atualizada, possibilita uma prestação de 

serviços individualizada, um melhor acompanhamento do utente e uma maior segurança no ato da 

dispensa de medicação. 

Este programa permite fazer a interligação entre as várias atividades farmacêuticas, como a gestão 

e receção de encomendas, devoluções, faturação, inventário, gestão de stocks, controlo dos prazos 

de validade, atualização de preços, processamento do receituário, dispensa de medicação, entre 

outros. Por outro lado, é também através deste sistema informático que se faz o registo dos utentes 

da farmácia e se agregam informações às fichas dos mesmos, possibilitando um atendimento mais 

personalizado e completo [3,5,6]. 

 

2. Sistema de Gestão de Qualidade 

A Farmácia Gama tem implementado, desde 2004, um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), 

certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) em conformidade com os 

requisitos da NP EN ISO 9001. Atualmente, a implementação de um SGQ é essencial para garantir 

a qualidade das diversas estruturas e processos que compõem a farmácia. Assim, é fundamental a 

postura e o comportamento de todos os funcionários, sendo que é o compromisso que todos 

estabelecem pela procura do aperfeiçoamento contínuo que possibilita alcançar os melhores 

resultados possíveis em saúde. É ainda importante salientar que a atividade da farmácia se encontra 
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dividida em processos, que estão devidamente documentados e monitorizados, visando uma 

melhoria contínua na prestação de serviços aos utentes. 

No período de estágio consegui aperceber-me que existe uma preocupação constante em procurar 

desenvolver novos procedimentos que aumentem a qualidade do serviço prestado aos utentes, quer 

com a elaboração de pictogramas que auxiliem o utente na perceção da posologia da medicação, 

quer pela elaboração de panfletos para aumentar a adesão dos utentes a terapêuticas que 

apresentavam menor adesão, tarefa na qual auxiliei. 

 

3. Gestão de Stocks 

A principal atividade na farmácia é a dispensa de medicação e outros produtos de saúde. Assim, 

uma gestão eficiente de stocks assume um enorme papel no dia a dia da mesma, uma vez que é um 

fator preponderante, tanto para a viabilidade financeira, como para a contínua satisfação do utente. 

Então, torna-se necessário estabelecer um harmonioso equilíbrio entre as solicitações diárias do 

público da farmácia, a quantidade de vendas, a margem de lucro, o espaço para o armazenamento, 

entre outros. Tudo isto é realizado de maneira a evitar, quer a manutenção de um stock demasiado 

elevado, quer a rutura de um produto. Na compra de produtos pela farmácia, deve ser tido em 

conta, também, fatores como a sazonalidade dos produtos, PV e as necessidades dos próprios 

utentes, uma vez que há medicamentos que são mais urgentes que outros. 

O Sifarma 2000 facilita o processo da gestão de stocks, uma vez que permite consultar o histórico 

de vendas, bem como a determinação das quantidades mínima e máxima de cada produto e, através 

destas, gerar encomendas diárias para os fornecedores com que opera. 

 

4. Encomendas 

A compra de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser realizada a armazenistas ou 

diretamente aos laboratórios da indústria farmacêutica. Diariamente são realizadas encomendas aos 

armazenistas, ficando as compras diretas para casos em que as quantidades e vantagens económicas 

o justifiquem. Enquanto estagiário tive a oportunidade de realizar pedidos de produtos em falta nas 

encomendas diárias, devoluções, encomendas instantâneas, pedidos especiais para alguns utentes, 

entre outros. 

 

4.1. Encomendas a Fornecedores 

A escolha dos distribuidores é feita com base numa análise criteriosa de diversos parâmetros, entre 

os quais: rapidez e eficácia na entrega, profissionalismo do serviço prestado, bonificação de 

produtos, possibilidade de devolução e facilidades de pagamento. De forma a ter acesso aos 

produtos em falta no menor período de tempo possível e a beneficiar de melhores ofertas em 

termos económicos, é essencial para a farmácia trabalhar simultaneamente com diferentes 
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distribuidores. Atualmente, a Farmácia Gama opera em parceria com o grupo PLURAL, OCP 

Portugal e COFANOR, recebendo duas a três entregas de cada distribuidor por dia.  

Este processo é auxiliado pelo Sifarma 2000, que gera, automaticamente, encomendas que são 

aprovadas e enviadas duas vezes por dia, uma até às 13h e outra até às 20h. No entanto, ao longo 

do dia podem surgir situações em que seja necessário realizar encomendas adicionais, quer de uma 

forma instantânea, quer por contacto telefónico com os fornecedores.  

Ocasionalmente surge a necessidade de solicitar um determinado produto junto a uma farmácia 

próxima, de modo a satisfazer um pedido específico urgente. 

 

4.2. Receção e Conferência da Encomenda 

Quando a encomenda chega à farmácia é feita a sua receção e conferência. A encomenda é sempre 

acompanhada da respetiva fatura e/ou guia de remessa (Anexo V). Neste documento constam 

diversas informações, como a descrição dos produtos pedidos/enviados, os Preços de Faturação 

(PF), Preços de Venda ao Público (PVP) e a taxa de IVA aplicável, constituindo a base para o 

processo de conferência de encomendas.  

A receção das encomendas é processada através do Sifarma 2000, realizando-se simultaneamente a 

conferência de alguns aspetos relativos aos produtos fornecidos, entre os quais: 

- designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por embalagem; 

- quantidade pedida/enviada; 

- PV; 

- PF e PVP; 

- estado de conservação da embalagem. 

Durante este processo, pode ser necessário proceder-se à atualização do PV e/ou PVP de produtos 

anteriormente rececionados e/ou à criação de fichas de novos produtos.  

Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia atribuir-lhe um preço em função do PF e da 

margem de lucro.  

Aquando do processo de receção de matérias-primas, é fundamental verificar se estas se encontram 

devidamente identificadas (identificação da matéria-prima e fornecedor, número de lote, condições 

de conservação, precauções de manuseamento e PV) e em perfeito estado de conservação. É ainda 

necessário verificar a existência do boletim de análise, o qual deve estar em conformidade com a 

respetiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa ou nas Farmacopeias de outros Estados-

Membros da União Europeia. 

O processo da receção e conferência de encomendas finaliza com a verificação do número total de 

unidades rececionadas e do valor total faturado, em comparação com o constante na fatura e/ou 

guia de remessa. Por último, é impresso o documento comprovativo da entrega da encomenda e 

anexado à fatura, ficando ambos em arquivo. 
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4.3. Armazenamento 

O armazenamento constitui uma etapa fundamental no circuito do medicamento. Este 

procedimento deve ter em conta critérios específicos, como o tipo de produto e a sua rotatividade, 

as condições de conservação, a quantidade rececionada e o espaço físico disponível. Deste modo, 

os produtos termolábeis são os primeiros a serem armazenados, no frigorífico, a uma temperatura 

compreendida entre os 2 e os 8ºC, que é verificada regularmente.  

O armazenamento dos restantes produtos é feito nos locais referidos anteriormente, que cumprem 

as condições de conservação estabelecidas de luminosidade, temperatura e humidade.  

Como já foi referido, independentemente do tipo de produto, o seu armazenamento deve seguir a 

regra FEFO ou FIFO, dependendo apenas se possuem PV ou não, respetivamente. 

No tempo inicial do estágio, passei várias horas a armazenar os medicamentos que chegavam, o 

que me ajudou na aprendizagem dos nomes comerciais dos medicamentos e as respetivas 

localizações. Assim, quando passei para o atendimento ao público, facilmente identificava a 

medicação que me era requisitada pelos utentes e, rapidamente encontrava os produtos de que 

necessitava. 

 

4.4. Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos PV é efetuado tanto no momento da receção de uma encomenda como no momento 

da dispensa do produto. Por forma a minimizar as perdas para a farmácia, é feito o controlo dos PV 

todos os meses. O Sifarma 2000 emite uma listagem dos produtos cujo PV expira nos três meses 

seguintes, sendo essa informação conferida manualmente. Posteriormente, os produtos em questão 

são retirados do stock e devolvidos ao respetivo fornecedor/laboratório. Enquanto estagiário 

realizei esta atividade algumas vezes, para que nem a farmácia nem o utente ficassem prejudicados. 

 

4.5. Devolução de Produtos   

A devolução de produtos aos respetivos fornecedores/laboratórios pode ser devida a diversas 

situações, entre as quais: irregularidades nos produtos entregues (embalagem danificada, produto 

errado ou não enviado, quantidade errada), recolha de produtos declarada pelo INFARMED 

(Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) ou pelo próprio fornecedor 

(comunicada à farmácia através de circulares informativas), ou ainda, como anteriormente referido, 

PV expirados ou a expirar. Deste modo, é criada uma nota de devolução (Anexo VI), na qual 

consta informação relativa aos produtos a devolver e ao motivo da devolução.  

Assim, os produtos são enviados ao fornecedor/laboratório respetivo, juntamente com uma nota de 

devolução (original e duplicado), o qual poderá, posteriormente, emitir uma nota de crédito (Anexo 

VII), proceder à troca dos mesmos ou, não aceitar a devolução dos respetivos produtos. Nesta 

última situação, o produto retorna à farmácia, é contabilizado para quebras e é encaminhado para a 

VALORMED. 
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O Tantum Verde® (ANGELINI) 3 mg de benzidamina + 2.5 mg de benzocaína, pastilhas, foi um 

exemplo de um produto que teve que ser recolhido, por ordem da empresa Angelini Farmacêutica, 

uma vez que tinha sido detetada a presença de um resíduo metálico numa pastilha. (Anexo VIII). 

  

E – Dispensa de Medicamentos 

O momento da dispensa de medicação é mais do que um simples ato de entrega, fazendo parte das 

principais funções do farmacêutico. Este, com a sua sabedoria e conhecimento, desempenha um 

papel essencial para que o regime terapêutico seja efetivo, mas ao mesmo tempo, seguro. 

Segundo as BPF, a dispensa de medicamentos define-se como “o ato profissional em que o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou  substâncias medicamentosas 

aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos 

medicamentos”.  No decorrer deste processo é essencial que o farmacêutico avalie a medicação 

dispensada, com a finalidade de identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo o utente de possíveis reações adversas à medicação (RAM) e 

utilize uma linguagem simples, clara e objetiva, tentando adequar a mesma a cada utente [3]. 

 

1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Entende-se por MSRM todo aquele que apenas pode ser dispensado mediante a apresentação de 

uma prescrição médica válida [7]. 

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica, todos os 

medicamentos que se enquadrem numa destas situações: 

- possam constituir um risco direto ou indireto para a saúde do utente quando utilizados sem 

vigilância médica ou quando utilizados frequentemente e em quantidades consideráveis para fins 

distintos daquele a que se destinam; 

- contenham substâncias cujas atividade ou reações adversas necessitem de avaliação aprofundada; 

- sejam administrados por via parentérica [7]. 

No decorrer do estágio, a maioria dos atendimentos que realizei incluía MSRM, representando 

estes a maior parte da faturação da farmácia. 

 

1.1 Receita Médica 

A prescrição médica deve ser efetuada em formato informatizado (Anexo IX) e deve incluir, 

obrigatoriamente, a DCI da substância ativa. Dentro deste modelo de prescrição acautelam-se 

situações de exceção justificada para a prescrição de um medicamento específico em função do 

contexto clínico do paciente. Desta forma, o prescritor pode prescrever por marca comercial ou 

nome do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), quando apresentada a 

justificação técnica no local apropriado da receita, com uma das respetivas menções: 



10 
 

 • exceção a) – medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 • exceção b) – intolerância ou reação adversa prévia; 

 • exceção c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias [8]. 

No que concerne às duas primeiras menções, o farmacêutico apenas poderá dispensar o 

medicamento constante na receita, enquanto que no caso da exceção c), o utente poderá optar por 

medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que possuam um PVP inferior [9,10]. Durante o 

estágio, ainda realizei alguns atendimentos em que o utente apresentou uma receita em formato 

manual (Anexo X). Estas últimas prescrições precisam de justificação que deve constar na própria 

receita, podendo o prescritor alegar uma das seguintes situações: 

- falência do sistema informático; 

- inadaptação fundamentada do prescritor; 

- prescrição ao domicílio; 

- outras situações, até um máximo de quarenta receitas mensais [9,10]. 

 

1.2. Aviamento da receita 

O utente apresenta a receita médica ao profissional da farmácia, devendo este verificar atentamente 

a validade e a autenticidade da mesma. Desta forma, a receita só é válida se incluir os elementos 

presentes na Tabela 1 [8]. 

Tabela 1 – Elementos obrigatórios a constar numa receita médica [8]. 

 número da receita; 

 local de prescrição; 

 identificação do médico prescritor; 

 nome e número de utente ou 

beneficiário de subsistema; 

 entidade financeira responsável; 

 se aplicável, referência ao regime 

especial de comparticipação de 

medicamentos; 

 DCI; 

 data de prescrição; 

 período de validade; 

 dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão, número de embalagens e 

posologia; 

 se aplicável, designação comercial do 

medicamento; 

 consoante aplicável, a informação das 

referidas justificações técnicas; 

 se aplicável, identificação do despacho 

que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

 assinatura do prescritor. 

Além destes elementos, existem vários tipos de receitas, que são identificadas por uma sigla, e que 

não só se aplicam a medicamentos, mas também a outros produtos de saúde. Desta forma, uma 

receita poderá ser caraterizada por uma das seguintes siglas: 

- RN: receita de medicamentos; 

- RE: receita especial para a prescrição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos; 
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- MM: receita para medicamentos manipulados; 

- MDB: receita para produtos de protocolo da Diabetes Mellitus; 

- OUT: receita que se destina a produtos dermocosméticos, papas de bebé, meias elásticas, entre 

outros [11].  

Enquanto estagiário tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas anteriormente 

referidos. 

Após verificação da prescrição médica, e tendo em conta a opção do utente, procede-se à recolha 

dos medicamentos. A dispensa deve ser sempre acompanhada do devido aconselhamento, numa 

linguagem simples e objetiva, por forma a promover uma melhor utilização e adesão à terapêutica. 

É política da Farmácia Gama, e segundo as BPF, escrever na caixa do medicamento dispensado, a 

posologia e finalidade terapêutica, com o intuito de evitar esquecimentos de tomas ou troca de 

medicamentos. Ao longo do estágio, tentei sempre transmitir ao utente informações sobre a 

indicação terapêutica, posologia, possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. Porém, 

durante este período fui confrontado com alguns casos de erros de prescrição, como por exemplo, 

um atendimento em que o médico prescreveu a mesma medicação em duas dosagens diferentes 

(Anexo XI). Após conversa com o paciente, chegou-se à conclusão que o médico se teria 

equivocado, acabando o utente por levar apenas o medicamento com a dosagem habitual. No caso 

da dispensa de Benzodiazepinas (BZD) ou do método de contraceção de emergência NorLevo® 

(TECNIFAR), dispendia sempre um pouco mais de tempo, durante o atendimento, para perceber a 

razão da aquisição daqueles produtos, tentando prestar um aconselhamento farmacêutico mais 

detalhado, recorrendo aos panfletos que elaborei (Ver Parte II). Relativamente aos clientes 

fidelizados com conta na farmácia, tentei realizar um acompanhamento mais pormenorizado, caso 

houvesse alteração da posologia da medicação habitual ou introdução de novos fármacos à 

terapêutica.   

O atendimento é finalizado com a impressão dos códigos de barras dos medicamentos dispensados 

no verso da receita (Anexo XII), pagamento e emissão da fatura. 

 

1.2.1. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Estas substâncias estão na origem de fenómenos de dependência e tolerância, sendo muitas vezes 

associadas à prática de atividades ilícitas. Desta forma, a movimentação desta medicação encontra-

se fortemente regulamentada. O quadro legal respeitante aos medicamentos desta classe assenta em 

dois diplomas: o DL nº 15/93, de 22 de janeiro, e o Decreto regulamentar nº 61/94, de 12 de 

outubro [12-14]. 

Quando uma substância psicotrópica ou estupefaciente é enviada para a farmácia, segue juntamente 

com esta, uma guia de requisição (Anexo XIII). O Sifarma 2000 regista todo o processo de entradas 

e saídas desta medicação, sendo depois feito o envio dos documentos de controlo ao INFARMED 

mediante os requisitos da Tabela 2 [12-14].  
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Tabela 2 – Resumo dos registos de envio obrigatório ao INFARMED, segundo a Portaria nº 137-

A/2012, de 11 de maio. 

Estupefacientes 

e Psicotrópicos 

Registo de 

Entradas 

Registo de 

Saídas 

Mapa de 

balanço 

Cópia de 

Receitas 

Tabelas I, II-B, 

II-C 

Trimestralmente 

Até 15 dias após 

o termo de cada 

trimestre 

Mensalmente 

Até ao dia 8 do 

2º mês seguinte 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Mensalmente 

Até dia 8 do 

mês seguinte 

Tabelas III e IV 

(incluem 

benzodiazepinas) 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica 

Manter arquivo de todos os documentos com cópia em papel ou em suporte informatizado, 

das receitas manuais ou informatizadas dispensadas (ordenadas por data de dispensa), 

durante 3 anos. 

No âmbito da dispensa de medicamentos desta classe, é necessário: 

- apresentação de receita identificada com a sigla RE (Anexo XIV), contendo apenas o 

medicamento em causa; 

- preenchimento dos dados do médico prescritor; 

- preenchimento dos dados do utente (nome e morada); 

- preenchimento dos dados do adquirente (nome, morada, idade e número de identificação) [12-14]. 

No final do atendimento é impresso um “Documento de Psicotrópicos” (Anexo XV) que é anexado 

à receita e a uma cópia da receita. De seguida, guardam-se as receitas numa gaveta específica para 

posteriormente serem verificadas por um farmacêutico. 

Durante a estadia na Farmácia Gama contactei inúmeras vezes com esta realidade, tanto na 

dispensa da medicação psicotrópica, como no restante processo a ela acoplado. 

 

1.3. Regimes de Comparticipação de Medicamentos 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos aos utentes do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários da Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários 

e Agentes de Administração Pública (ADSE), é estabelecida com base num sistema de escalões, 

que determina a percentagem paga pelo Estado em função da classificação farmacoterapêutica do 

medicamento [14,15]. Contudo, verifica-se ainda a existência de um regime especial de 

comparticipações nos seguintes casos: 

- Pensionistas; 

- Patologias especiais; 
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- Grupos especiais em que os utentes beneficiam de outros organismos de comparticipação para 

além do SNS, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Serviço de Assistência Médico-

Social (SAMS), SÃVIDA, entre outros. 

Consoante o plano de comparticipação, é atribuído à receita um número, lote e série, no momento 

da dispensa do MSRM. 

No decurso destes três meses, deparei-me com estas realidades, tanto ao nível do atendimento no 

balcão, como na organização e divisão das receitas por organismos. Quando iniciei o atendimento 

ao balcão, esta atividade parecia um pouco complexa, mas com a prática tornou-se mais clara, uma 

vez que faz parte do quotidiano de qualquer profissional de farmácia operar com diferentes regimes 

de comparticipação. Durante o atendimento ao balcão, a maior parte dos regimes de 

comparticipação pertenciam ao SNS ou ADSE. Porém, nos meses de julho e agosto, realizei 

inúmeros atendimentos a emigrantes, que apresentam um estatuto de comparticipação diferente. 

 

1.4. Conferência de Receituário e Faturação  

Todos os meses, o receituário é organizado e devidamente tratado, para que a farmácia possa ser 

reembolsada no montante de comparticipação correspondente a cada organismo. Na Farmácia 

Gama, as receitas são conferidas diariamente sendo depois organizadas de acordo com os diferentes 

organismos. Quando os lotes ficam completos com as 30 receitas, é impresso, envolto e carimbado 

o respetivo “Verbete de Identificação do Lote”. No final de cada mês, a faturação é fechada e o 

receituário é enviado para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) ou para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), dependendo se a entidade responsável é o SNS ou um dos outros 

organismos, respetivamente [16]. 

No tempo inicial de estágio, uma das funções que desempenhei foi a conferência de receituário, de 

maneira a detetar possíveis erros que pudessem originar a devolução das receitas, seguindo-se a 

fase de as organizar por organismo e lotes e, por último, a impressão dos respetivos “Verbetes de 

Identificação do Lote”. Não obstante, no final do estágio, tive a oportunidade de fazer um fecho da 

faturação do respetivo mês. 

 

2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

O Estatuto do Medicamento define MNSRM como aquele a que não se apliquem as especificações 

previstas para os MSRM [7]. É aqui que o aconselhamento ou indicação farmacêutica adquire 

particular importância para detetar casos de uso abusivo e automedicação, evitando utilizações 

potencialmente perigosas.  

 

2.1. Automedicação  

A automedicação consiste na instauração de um tratamento por iniciativa própria do doente. O 

farmacêutico tem neste contexto uma importante margem de ação, devendo intervir de forma ativa 
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e consciente na promoção do uso racional e seguro da medicação. A indicação farmacêutica 

constitui, assim, o ato profissional através do qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de 

um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver 

um problema de saúde menor. Contudo, a escolha do medicamento a ser dispensado deve refletir 

um processo pormenorizado de avaliação atenta do utente e da situação clínica apresentada.  

A 23 de julho de 2007, o Ministério da Saúde publicou uma lista das situações passíveis de 

automedicação, de maneira a salvaguardar a saúde dos consumidores e a limitar o uso dos MNSRM 

a situações clínicas bem definidas [17]. 

Enquanto estagiário, fui confrontado com vários casos em que os utentes se dirigiam à farmácia 

para se automedicarem, mediante o aconselhamento com um dos farmacêuticos. Inicialmente fiz 

questão de pedir sempre ajuda a um farmacêutico disponível, uma vez que não me sentia seguro a 

aconselhar medicação nas diferentes situações que me surgiram. Porém, com o decorrer do tempo 

de estágio, e após me ter deparado com imensas situações deste género, já me era possível 

aconselhar o utente com maior segurança, tanto na dispensa de MNSRM, como na indicação de 

medidas não farmacológicas a aplicar nos respetivos casos. Na maioria dos atendimentos, o utente 

vinha à farmácia para que lhe fosse dispensado um xarope para a tosse, um anti-histamínico, ou um 

descongestionante nasal. Esta foi a medicação com que mais tive contacto face ao período em que 

estagiei, uma vez que são produtos caraterísticos desta época do ano. Também me deparei com um 

caso de uma jovem que queria adquirir a “pílula do dia seguinte”. Todavia, a situação que me foi 

exposta pela utente não correspondia a nenhuma das indicações para a dispensa deste tipo de 

produtos. Devido ao interesse que esta situação me despoletou, desenvolvi um caso de estudo neste 

âmbito (Ver Parte II – Caso de Estudo B).  

 

3. Medicamentos e Produtos Manipulados 

De acordo com a Portaria nº 594/2004, de 2 de junho, define-se medicamento manipulado como 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade 

de um farmacêutico”. Segundo a mesma portaria, a preparação de medicamentos manipulados nas 

farmácias deve seguir as boas práticas de preparação, que incidem em oito vertentes essenciais: 

pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, material de embalagem, 

manipulação, controlo de qualidade e rotulagem [18]. 

Apesar de não serem medicamentos preparados com muita frequência, continuam a ser de extrema 

importância no contexto da terapêutica medicamentosa, dada a possibilidade de adaptação ao perfil 

fisiopatológico de cada utente, assim como de associações não disponíveis no mercado. 

A preparação de uma fórmula magistral implica a existência de prescrição médica, na qual deve 

constar a sigla MM (Anexo XVI) ou “f.s.a.” (faça segundo a arte). O preparado oficinal é definido 

como qualquer medicamento preparado segundo as indicações de uma Farmacopeia ou de um 

Formulário [19]. 
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Quando existe uma solicitação para a preparação de um medicamento manipulado, é elaborada uma 

ficha de preparação (Anexo XVII) bem como o cálculo do PVP, indicando o nome do 

medicamento, a quantidade preparada, as matérias-primas usadas, a técnica de preparação utilizada, 

o prazo de utilização, entre outros. Após preparação, o manipulado deve ser corretamente 

acondicionado e elaborado, e impresso, um rótulo (Anexo XVIII) que deverá conter: 

- identificação da farmácia e do DT; 

- nome do manipulado e a sua fórmula qualitativa e quantitativa; 

- nome do utente e do prescritor, caso se aplique; 

- data de preparação e prazo de utilização; 

- posologia; 

- condições de conservação; 

- via de administração; 

- PVP calculado; 

- instruções especiais de utilização, como por exemplo “Agitar antes de usar” [20]. 

O cálculo do PVP é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das 

matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem [20].  

Em termos de comparticipação, esta é de 30% pelo SNS sobre o PVP, quando haja a inexistência 

no mercado da especialidade farmacêutica com igual substância ativa na fórmula farmacêutica 

pretendida, necessidade de diferentes dosagens ou formas farmacêuticas. Os medicamentos 

comparticipáveis deverão constar de uma lista a aprovar, anualmente, por despacho do Ministro da 

Saúde, mediante proposta do conselho de administração do INFARMED [21]. 

O prazo de utilização é atribuído de acordo com as guidelines existentes, ou com o Formulário 

Galénico Português. 

Ao longo dos três meses, tive a oportunidade de preparar alguns medicamentos manipulados e de 

realizar a respetiva ficha de preparação, assim como o cálculo do PVP. Os manipulados que 

preparei e dispensei foram: suspensão oral de trimetoprim a 1%, solução aquosa de permanganato 

de potássio a 0.1%, pomada composta por vaselina e ureia, entre outros. Contudo, a requisição de 

medicamentos manipulados não é muito solicitada na Farmácia Gama. Devido ao interesse nesta 

área dos manipulados, elaborei uma tabela com os principais manipulados que são preparados na 

Farmácia Gama e o respetivo uso terapêutico, reações adversas, contraindicações, condições de 

conservação, interações e ainda alguns conselhos que o farmacêutico deverá prestar aquando da 

dispensa deste tipo de produtos (Anexo XIX) [97-100].  

 

4. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os produtos e medicamentos de uso veterinário mais procurados na farmácia consistiram em 

antiparasitários, de utilização interna ou externa, para animais de companhia. Quando iniciei o 

atendimento ao balcão, deparei-me com algumas situações em que o utente queria adquirir um 
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destes produtos para o seu animal de estimação. No entanto, os meus conhecimentos nesta área não 

eram muito claros e, portanto, o aconselhamento prestado era um pouco reduzido. Após conversa 

com alguns elementos da equipa que constitui a Farmácia Gama, surgiu a oportunidade de assistir a 

uma formação sobre ectoparasitas nos animais de companhia que me ajudou bastante a consolidar 

alguns assuntos e me permitiu melhorar o aconselhamento prestado, aquando da dispensa deste tipo 

de produtos. 

 

5. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

Nos dias de hoje há um interesse crescente na aparência, beleza e na jovialidade, levando a um 

aumento de procura deste tipo de produtos. De maneira a responder às exigências da população 

atual, a Farmácia Gama dispõe de um balcão de atendimento específico para este tipo de situações, 

juntamente com uma vasta oferta de linhas de PCHC. Neste balcão opera uma conselheira de 

dermofarmácia e cosmética, responsável pelo atendimento personalizado nesta área, que se 

encontra em constante atualização e formação, para poder responder às necessidades do público, 

cada vez mais heterogéneo e exigente. Enquanto estagiário tive a oportunidade de assistir a 

formações de algumas marcas deste tipo de produtos. Assim, no momento do atendimento, 

consegui aconselhar os utentes com maior segurança e objetividade, face aos problemas que me 

eram colocados. 

 

6. Produtos Fitofarmacêuticos 

Estes produtos englobam infusões, cápsulas, comprimidos e ampolas, destinados a satisfazer 

diversas situações, sendo formulados com base em plantas ou substâncias ativas derivadas destas. 

No decurso deste três meses, a maioria dos produtos fitofarmacêuticos que dispensei foram 

formulações contendo valeriana, sene, dente de leão e equinácea. 

 

7. Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

Apesar de ser uma área que a maior parte da população ainda desconhece, realizei inúmeros 

atendimentos em que dispensei este tipo de produtos. Apesar de continuar um pouco cético em 

relação à eficácia destes produtos, tentei prestar um aconselhamento seguro e cuidado. A unidade 

curricular de “Terapêuticas Alternativas” contribuiu bastante para o meu conhecimento nesta área, 

além de algumas conversas e explicações dadas pela Dra. Bárbara Correia. Os produtos mais 

solicitados foram o Arnigel® (BOIRON) e o Oscillococcinum® (BOIRON). 

 

8. Suplementos Alimentares e Produtos para Alimentação Especial 

Estes produtos são utilizados com o objetivo de complementar e/ou suplementar um regime 

alimentar, constituindo fontes concentradas de nutrientes, isolados ou em associação. Os géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial, distinguem-se dos alimentos de consumo 
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corrente, pela sua composição ou processo de fabrico especiais. Estes destinam-se maioritariamente 

à alimentação de crianças, mas também existem produtos indicados para condições fisiológicas e 

patológicas especiais. 

Os produtos que mais me foram requisitados foram os suplementos dietéticos orais. 

 

9. Dispositivos Médicos 

Dispositivo Médico (DM) define-se como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo, cuja principal função não seja alcançada por meio farmacológico, imunológico 

ou metabólico, e destinado a ser utilizada no ser humano [22]. 

Na estadia pela Farmácia Gama, contactei com vários DM, como: preservativos, pensos, gazes, 

seringas, soro fisiológico, Hidrocil Filac® (Edol), entre outros. Na parte inicial do estágio, durante 

a receção e armazenamento de encomendas, também rececionei vários tipos de DM. 

 

10. Artigos de Puericultura 

Estes artigos englobam qualquer produto com a finalidade de facilitar o sono, relaxamento, a 

higiene e a alimentação das crianças, durante os primeiros anos de vida [7]. Relativamente a esta 

área, poucos foram os produtos que me foram requisitados, entre os quais, biberões, tetinas e 

produtos para higiene do bebé. 

 

F – Serviços e Cuidados Prestados na Farmácia  

1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

A atividade farmacêutica não se resume unicamente à preparação e dispensa de medicamentos. 

Assim, a farmácia é também um local de monitorização de vários parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos [peso e respetivo Índice de Massa Corporal (IMC), pressão arterial, glicémia capilar, 

colesterol, triglicerídeos e ácido úrico], considerados relevantes para o controlo e manutenção da 

saúde da população [23]. 

No meu ponto de vista, esta é uma atividade de extrema importância e que deve ser levada a cabo 

com seriedade, pois permite estabelecer uma relação mais próxima com o utente, assim como fazer 

o acompanhamento da eficácia de determinados tratamentos farmacológicos, tais como o 

tratamento com antidiabéticos orais, anti-hipertensores, diuréticos, fármacos para o tratamento da 

gota, entre outros. Desde cedo que me foi oferecida a possibilidade de medição dos diversos 

parâmetros aos utentes da Farmácia Gama. Esta foi uma área que me despertou grande interesse, 

uma vez que consegui estabelecer um contacto mais próximo com os utentes e aconselhá-los de 

uma forma mais detalhada no combate às patologias que se encontravam a tratar. Nos utentes 

habituais da farmácia, consegui fazer um acompanhamento mais completo e duradouro, no controlo 

de alguns dos parâmetros descritos. Muitos destes utentes conseguiram regular os parâmetros que 

se encontravam em valores anormais, através da adoção de algumas medidas não farmacológicas, 
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no sentido de resultarem num sinergismo com o tratamento farmacológico. Outros conseguiram 

mesmo controlar os parâmetros avaliados sem necessitarem de iniciar uma terapêutica 

farmacológica. Aquando da medição dos parâmetros, apontava sempre os resultados num cartão a 

entregar ao paciente, pedindo-lhe que o trouxesse nas visitas seguintes, para que fosse possível 

analisar a evolução do mesmo. 

 

1.1. Índice de Massa Corporal 

O IMC resulta de uma relação entre o peso e a altura, sendo que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) recomenda sua utilização para classificar a obesidade, em termos quantitativos. 

Este parâmetro é medido numa balança eletrónica, onde é determinada a altura, o peso e o IMC. 

Nestes casos, a minha função passava por explicar ao utente os resultados obtidos e mostrar-lhe em 

que classificação é que se enquadrava, tentando aconselhá-lo da melhor maneira. 

 

1.2. Pressão Arterial 

Para a medição da pressão arterial (PA), a Farmácia Gama dispõe de duas possibilidades: 

automática e manual, esta última com auxílio de esfigmomanómetro. Este foi claramente o serviço 

mais solicitado durante o tempo de estágio. Antes de iniciar a medição deste parâmetro questionava 

sempre o doente acerca da medicação que tomava, da alimentação que realizava, se era diabético, 

se tinha praticado alguma atividade física intensa, nos 60 a 90 minutos anteriores à medição, ou se 

tinha fumado, comido ou tomado café, nos últimos 30 minutos, uma vez que estes fatores podem 

interferir e influenciar os valores da PA. Quando a PA se situava em valores muito elevados, 

aconselhava sempre o utente a reduzir o consumo de sal, a aumentar o consumo de água, a realizar 

exercício físico, a deixar de fumar, entre outros. 

 

1.3. Glicémia 

A determinação da glicémia capilar é fundamental para o controlo e diagnóstico da Diabetes 

Mellitus. Na Farmácia Gama, esta medição é realizada a partir de uma amostra de sangue capilar, 

que é analisada, de seguida, no aparelho de autovigilância AccuCheck Aviva®. A maioria de 

medições que realizei foi a pessoas idosas, provavelmente porque teriam dificuldade no 

manuseamento destes aparelhos, quando o tentavam fazer sozinhos. Para conseguir interpretar com 

mais clareza os resultados obtidos, questionava sempre o paciente se estava em jejum ou em regime 

pós-prandial e se era diabético ou não. 

 

1.4. Perfil Lipídico 

Na Farmácia Gama é feita a determinação do colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL 

(através da fórmula de Friedewald) e triglicerídeos, recorrendo a uma amostra de sangue capilar, 
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com posterior análise no aparelho Reflotron Plus®. A monitorização do perfil lipídico é essencial 

na prevenção do risco da doença cardiovascular.  

Depois de recolhida a amostra de sangue capilar, e enquanto esperava pela leitura da tira no 

Reflotron Plus®, aproveitava para questionar o paciente se era usual ter estes parâmetros 

desregulados, se tomava alguma medicação para baixar estes valores, que estilo de vida levava, 

qual a alimentação que fazia, se tinha casos na família com problemas cardiovasculares, se fumava, 

entre outros. No final, quando saía o resultado no aparelho, se os valores fossem muito elevados, 

indicava sempre ao paciente algumas medidas não farmacológicas que poderia começar a adotar. 

 

1.5. Ácido Úrico 

Mais uma vez, a medição deste parâmetro é realizada a partir de uma amostra de sangue capilar, 

analisando-a, de seguida, no Reflotron Plus®. O ácido úrico é um produto resultante da degradação 

das purinas e os seus valores podem estar aumentados se houver um aumento na sua produção ou 

uma diminuição na sua eliminação renal. Enquanto estagiário, apenas dois utentes me solicitaram 

que lhes medisse o valor do ácido úrico. 

 

2. VALORMED 

As farmácias colaboram com a VALORMED para a recolha de embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso, de modo a evitar os possíveis danos ambientais causados pelos medicamentos. 

Ao longo dos três meses, constatei que muitos utentes já se encontram bem informados e entregam 

as embalagens vazias, ou que estavam fora da validade, na farmácia. 

 

3. Serviços Diferenciados 

A administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV, assim como a prestação de 

primeiros socorros, são os serviços prestados com maior frequência na Farmácia Gama. Durante o 

período de estágio foi implementado um novo serviço de acompanhamento farmacoterapêutico aos 

doentes polimedicados, porém ainda não houve muita adesão por parte dos utentes. 

 

4. Rastreios 

No decorrer do período de estágio, a Farmácia Gama realizou alguns rastreios gratuitos, de que são 

exemplo, o rastreio podológico, auditivo, de hipertensão, problemas de varizes, entre outros.  

 

5. Formação Continuada 

O farmacêutico deve manter-se constantemente atualizado e informado a nível científico, devendo 

participar no maior número de formações que lhe for permitido. Enquanto estagiário, tive a 

oportunidade de assistir a algumas formações das marcas Vichy®, La Roche-Posay®, Barral®, 

Frontline®, ISUS®, entre outras, que me ajudaram bastante no atendimento ao balcão. 
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II – Caso de Estudo A: Avaliação do Consumo de Benzodiazepinas na Farmácia Gama e 

Respetiva Dependência 

 

1. Justificação Tema 

Segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

a deterioração do bem-estar e confiança, são ambos sintomas do decurso da crise social e 

económica instalada em Portugal [24]. Face a esta crise, em 2012, o nosso país ocupa uma das mais 

baixas posições no que concerne à satisfação pessoal dos seus habitantes (Figura 1) [25]. Nesse 

mesmo ano, Portugal continuou a ter um decréscimo dos rendimentos tributários face à subida que 

outros países europeus tiveram, como a Itália ou a Grécia [26]. 

 

Figura 1 – Nível de satisfação pessoal, em 2012, dos países que fazem parte da OCDE (Adaptado 

de [25]). 

Como tal, e citando o relatório “Saúde Mental em números - 2013”, o nosso país apresenta uma 

elevada prevalência de doenças mentais, sendo que estas acabam por ser o reflexo do arrastar da 

crise em Portugal, desde o ano de 2008 [27,28]. Deste modo, e segundo o INFARMED, o consumo 

de fármacos que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) têm sofrido um aumento exponencial. 

Destes, destacam-se os psicofármacos, nomeadamente os ansiolíticos e hipnóticos que, apesar de 

não terem um aumento tão acentuado, continuam a ser os fármacos mais consumidos dentro dos 

psicofármacos (Figura 2) [29]. Ainda remetendo para o relatório “Saúde Mental em números - 

2013”, este confirma que são as perturbações de ansiedade que apresentaram maior prevalência 

dentro das perturbações psiquiátricas [27]. 

Figura 2 – Evolução do consumo de psicofármacos, em Portugal, entre 2000 e 2012 (Adaptado de 

[29]). 
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A nível europeu, Portugal é dos países com maior nível de utilização deste grupo farmacológico, 

apresentando-se no terceiro lugar, no final dos anos noventa [30,31]. Já a nível mundial, e de 

acordo com um relatório do International Narcotics Control Board (INCB), Portugal apresenta-se 

agora na décima segunda posição no que concerne ao consumo de fármacos hipnóticos e em sexta 

no que respeita ao consumo de ansiolíticos. O relatório mencionado reforça que a situação atual de 

prescrição de BZD em Portugal é mesmo de extrema preocupação [32]. Não obstante, estes dados 

vêm enfatizar a grande dependência, tanto física como psíquica, que esta classe de medicamentos 

exerce, podendo mesmo levar à utilização abusiva dos mesmos [33].  

Foi então, devido às razões acima apresentadas, que decidi realizar um estudo sobre os hábitos de 

consumo de BZD, na Farmácia Gama, e o respetivo abuso e dependência. 

 

2. Benzodiazepinas 

2.1. Definição 

O primeiro membro desta classe, Clordiazepóxido, foi sintetizado em 1961 nos laboratórios de 

Hoffmam la Roche, tendo sido descoberto por serendipismo, ou seja, foi o resultado de uma reação 

não planeada. Rapidamente foi reconhecido o potencial farmacológico destes fármacos que vieram, 

de imediato, substituir os barbitúricos, uma vez que causavam menor depressão respiratória, e 

portanto, seriam menos letais em overdose. Deste modo, este grupo farmacológico era visto como 

seguro e com baixo potencial de abuso [33,34,47]. Atualmente, já se questiona o perfil de 

risco/benefício que estes fármacos apresentam [40].  

 As BZD são uma classe composta por diversos fármacos que possuem em comum um anel de sete 

membros (1,4 ou 1,5- diazepina), fundido com um anel aromático, com quatro grupos substituintes 

que podem ser modificados sem que ocorra perda da atividade (Figura 3). Deste modo, possuem 

ações farmacológicas semelhantes, embora exista algum grau de seletividade. Esta seletividade é 

visível, por exemplo, no Clonazepam que possui atividade anticonvulsiva, porém, com efeitos 

sedativos menos marcados [34,35]. 

 

Figura 3 – Representação do núcleo benzodiazepínico. 

Legenda: R1,R2,R3 e R4 - radicais. 

Não existe evidência de diferenças de efetividade nas diversas BZD, desde que administradas na 

dose adequada. Contudo, há diferenças em relação à potência, início e duração de ação, que estão 



22 
 

relacionadas com o tempo de semi-vida e a presença de metabolitos ativos, na via de administração 

e, ainda, na via metabólica que sofrem [30,37]. Desta maneira, as BZD são agrupadas em três 

grandes categorias, sendo que os principais fármacos pertencentes a cada grupo, hipnóticos ou 

ansiolíticos, se encontram resumidos na Tabela 3 [30,33,34,37,45,63]. Foi ainda elaborada uma 

outra tabela contendo a respetiva equivalência de dosagem para que, caso algum paciente questione 

o farmacêutico acerca da potência da BZD que está a utilizar ou pretenda alterar a sua posologia, 

este profissional de saúde possa advertir ou aconselhar o utente com maior segurança (Anexo XX) 

[63,64]. Contudo, para alteração do regime terapêutico, o paciente deverá sempre consultar o seu 

médico para que este lhe substitua a medicação ou lhe altere a dosagem. 

Tabela 3 – Classificação das principais BZD de acordo com o tempo de semi-vida do metabolito 

ativo [30,33,34,37,45,63]. 

Categorias e fármacos 

pertencentes a cada grupo 
Hipnóticas Ansiolíticas 

Curta duração (6-10 

horas) 

Brotizolam, 

Midazolam e 

Triazolam 

Tofizopam 

Média duração (20-30 

horas) 

Estazolam, 

Flunitrazepam, 

Lormetazepam e 

Temazepam 

Alprazolam, Bromazepam, 

Lorazepam e 

Oxazepam 

Longa duração (60-100 

horas) 

Flurazepam e 

Quazepam 

Cetazolam, Clobazam, Clonazepam, 

Clorazepato dipotássico, 

Clordiazepóxido, Cloxazolam, 

Diazepam, Loflazepato de etilo e 

Mexazolam 

 

2.2. Utilização Terapêutica 

Estes fármacos podem ser prescritos para inúmeras indicações terapêuticas, tais como: 

- redução da ansiedade e comportamentos agressivos; 

- indução do sono; 

- contraturas musculares, uma vez que conseguem proporcionar um relaxamento dos músculos; 

- redução de sintomas severos na dependência alcoólica, visto que diminuem a irritabilidade do 

SNC, fazendo parte de uma terapêutica que associa também fluidos e tiamina; 

- dependência de outras drogas, para atenuar os sintomas de abstinência ou diminuir a ansiedade 

destes pacientes; 

- epilepsia, devido à atividade anticonvulsiva de algumas BZD; 
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- procedimentos médicos invasivos, uma vez que provocam amnésia anterógrada, reduzindo o 

trauma psicológico. Contudo, este efeito também poderá ser considerado como efeito indesejável 

[30,34,36,37,43-45]. 

Apesar desta diversificada lista de ações, este estudo focará apenas a atividade ansiolítica e 

hipnótica destes fármacos.  

Insónia 

No tratamento da insónia, as BZD podem ser úteis, uma vez que podem ajudar na indução e 

manutenção do sono, possibilitando assim um aumento no tempo total de sono [34,36]. Estes 

fármacos, depressores não específicos, conseguem induzir o sono através da redução dos estados de 

vigília e de excitação [41]. As BZD de longa duração não se utilizam para o tratamento desta 

patologia, devido ao risco de sedação durante o dia seguinte, uma vez que ocorre acumulação e há 

um atraso na eliminação destes compostos pelo corpo humano [37]. Contudo, estes medicamentos 

devem ser utilizados na menor dose possível e durante o menor período de tempo possível, que não 

deverá exceder as quatro a oito semanas [37,38,42,43]. 

Ansiedade 

As BZD são eficazes no tratamento tanto da ansiedade generalizada como dos transtornos que dela 

resultam, uma vez que diminuem os sintomas desta patologia, de que são exemplo as reações 

físicas e a preocupação excessiva [36,39]. No entanto, para o tratamento da ansiedade, as BZD 

apenas deverão ser utilizadas até oito a doze semanas [38,39,43]. Para uma terapêutica de longa 

duração, a intervenção farmacológica escolhida pelos prescritores, deverá passar pelo uso de 

antidepressivos. Assim, conclui-se que, provavelmente, pacientes que atualmente estão a utilizar 

BZD como forma de tratamento, deveriam antes estar a ser tratados com antidepressivos [29].  

Resumindo, as BZD só deverão ser prescritas quando a doença é grave, incapacitante ou submete o 

indivíduo a um sofrimento extremo e deverão ser utilizadas por curtos períodos de tempo, 

demonstrando assim a função de extrema importância que têm tantos os médicos como os 

farmacêuticos no aconselhamento que fazem a estes pacientes. Não deverá ser esquecido que a 

dosagem prescrita depende de paciente para paciente, sendo que o regime posológico deverá ser 

individualizado [40]. 

 

2.3. Mecanismo de Ação 

O Ácido γ–Aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório no SNC, sendo que as 

BZD funcionam como fármacos gabamiméticos, uma vez que ampliam a transmissão gabaérgica. 

Esta classe farmacológica liga-se ao recetor do GABA, que se encontra ubiquamente distribuído 

por todo o SNC. Contudo, também os barbitúricos e outros sedativo-hipnóticos, como o etanol, se 

ligam a estes recetores (Figura 4) [35,37,45,47]. 
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Figura 4 – Esquema dos recetores tipo A do GABA (Adaptado de [37]). 

As BZD e barbitúricos ligam-se a um local alostérico, diferente do sítio de ligação do GABA, e 

alteram a conformação do recetor a partir do estado de repouso livre, aumentando assim, a 

afinidade do GABA para o seu próprio local de ligação. Porém, a ação farmacodinâmica destes 

dois grupos farmacológicos é significativamente diferente, uma vez que os barbitúricos prolongam 

a resposta do GABA, enquanto que as BZD a intensificam. O etanol também se liga a um local 

alostérico, sendo que atua modificando o recetor por alteração do ambiente da membrana, de modo 

a que este tenha uma maior afinidade para o GABA e outras drogas sedativo-hipnóticas. Assim, as 

ações das BZD, barbitúricos e do etanol estão intimamente relacionadas, uma vez que atuam num 

tipo de recetor comum, o que explica a sua sinergia farmacológica e tolerância cruzada 

[37,45,47,58]. 

Estes fármacos são classificados como moduladores alostéricos positivos dos Recetores tipo A do 

GABA (GABAA-Rs). Estes recetores são canais iónicos, acionados por ligando, seletivos de cloro, 

e são fisiologicamente ativados pelo GABA. Apesar de também existirem recetores tipo B e C do 

GABA, estes são insensíveis às BZD, pelo que não serão discutidos. Os GABAA-Rs são 

constituídos por cinco subunidades, glicoproteínas membranares, derivadas de uma das sete 

principais famílias de subunidades (α,β,γ,δ,ε,π e θ), dispostas à volta de um canal central de cloro. 

Muitas destas subunidades possuem diversas isoformas que são expressas de maneira característica, 

consoante a localização e o tipo de célula [34,36,37]. As BZD ligam-se a um sítio específico destes 

recetores, pocket formado pelas subunidades α e γ, local distinto de onde se ligam os agonistas que 

se encontra entre as subunidades α e β. Adicionalmente, foi demonstrado que o resíduo de 

histidina, H101, juntamente com a subunidade α1, e os resíduos homólogos em conjunto com as 

subunidades α2, α3 e α5, são cruciais para a ação desta classe farmacológica. Como tal, os 

GABAA-Rs que contêm subunidades α4 e α6, são insensíveis às BZD, pois contém um resíduo de 

arginina nesta posição crucial. Adicionalmente, estudos em ratos knock-in permitiram estabelecer 

correlações entre isoformas específicas da subunidade α e as potenciais ações destes medicamentos. 
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Deste modo, a subunidade α1, isoforma mais amplamente expressa, medeia a sedação, amnésia 

anterógrada e, em parte, algum efeito anticonvulsivo. Já a subunidade α2, expressa principalmente 

no sistema límbico, é responsável pela ação ansiolítica e efeito miorelaxante. Por último, as 

subunidades α3 e α5 também contribuem para o efeito miorelaxante, sendo que a α5 ainda é 

responsável pelos efeitos das BZD na memória temporal e espacial (Figura 5) [34,36,58,69]. 

 

Figura 5 – Correlação entre as isoformas da subunidade α e as principais ações da BZD (Adaptado 

de [36]). 

O mecanismo responsável pelo aumento de afinidade destes recetores para o GABA ainda se 

encontra em discussão, mas alguns estudos demonstraram que, por exemplo, o Diazepam aumenta 

a condutância e a probabilidade de abertura do canal de cloro [36]. Contudo, outros autores 

consideram que existe um incremento na frequência de abertura do canal, para uma determinada 

concentração de GABA, mas que a condutância e o tempo médio de abertura não são alterados 

[34]. Outros estudos mostraram ainda que estes fármacos aumentam a taxa de ligação do GABA ao 

recetor e diminuem a sua taxa de dissociação. Não obstante, foi ainda observado que o Diazepam 

aumenta a afinidade, não porque a altera no estado fechado do canal, mas sim porque altera o 

equilíbrio, favorecendo o estado aberto de alta afinidade [36]. Outras publicações referem que as 

BZD poderão atuar por favorecerem um estado pré-ativado, antes da abertura do canal de cloro, em 

vez de afetarem diretamente a afinidade do GABA para o seu recetor [58]. Todavia, está 

claramente demonstrado que a abertura do canal de cloro permite que se crie um equilíbrio 

intracelular e extracelular deste ião, resultando numa hiperpolarização da membrana da célula-alvo, 

levando à inibição da excitação celular. Para concluir esta discussão sobre o mecanismo de ação, 

estudos recentes reportam que estes fármacos poderão ainda influenciar a mobilização sinática dos 

GABAA-Rs, diminuindo a agregação destes, o que resulta numa potenciação das sinapses 

inibitórias [62,67]. 
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Relativamente ao início de ação deste grupo farmacológico, este depende da capacidade destes 

fármacos atravessarem a barreira hemato-encefálica, sendo que as BZD lipofílicas possuem um 

início de ação mais rápido quando comparadas com as hidrofílicas. Porém, os seus efeitos no SNC 

também são mais curtos, uma vez que ocorre rápida redistribuição para os locais periféricos, como 

o tecido adiposo [57]. 

Resumindo, ainda continuam a ser desenvolvidas pesquisas na área de atuação deste grupo de 

fármacos, nos seus mecanismos de ação e na forma e função do sistema gabaérgico, tendo como 

objetivo final a descoberta de novas moléculas mais eficazes e mais seletivas para cada uma das 

ações das BZD [35]. 

 

2.4. Efeitos Indesejáveis 

Estes fármacos, mesmo utilizados por curtos períodos de tempo e nas dosagens corretas, podem 

provocar inúmeros efeitos indesejáveis, tais como: 

- aumento do risco de fraturas e acidentes de viação, principalmente por haver perda da 

coordenação motora; 

- tolerância, dependência e vício; 

- mascarar uma depressão pré-existente; 

- provocar amnésia anterógrada, que tal como foi referido no ponto 2.2., pode ser um efeito 

adverso, uma vez que poderá levar a comportamentos inapropriados e à venda ilícita deste grupo 

terapêutico; 

- confusão, fadiga, sonolência durante o dia, cefaleias, ataxia, vertigens e visão dupla; 

- mais raramente, podem provocar distúrbios gastrointestinais (como obstipação, diarreia, vómitos 

e alterações do apetite), alterações na líbido e reações cutâneas; 

- em alguns casos podem provocar reações paradoxais, como o aumento da excitação, 

irritabilidade, agressividade, hostilidade e impulsividade. Estes comportamentos, que normalmente 

estão suprimidos, poderão ser despoletados pela desinibição provocada por estes fármacos 

[30,34,36,38,40,46,47,51]. 

Muitos dos efeitos adversos indicados acima, ocorrem predominantemente no início da terapia e 

normalmente desaparecem com a administração repetida. Porém, o uso continuado destes 

medicamentos pode resultar no comprometimento da função cognitiva, podendo mesmo levar a 

perdas de memória, delírios, entre outros efeitos [38,48-50]. 

 

2.4.1. Tolerância, Dependência e Vício 

Tolerância 

Esta pode ser definida como a perda de alguma eficácia dos efeitos das BZD, após utilização 

repetida por algumas semanas. Desta forma ocorre um gradual aumento da dose dos fármacos para 
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serem experienciados os efeitos desejados. Contudo, esta tolerância é menos marcada que a 

desenvolvida pelos barbitúricos [34,36,38,66,69]. 

Dependência 

O risco de dependência aumenta com a dosagem das BZD, com a duração do tratamento e é maior 

em pacientes com história de abuso de álcool ou outras drogas, daí que estes indivíduos tenham de 

ser monitorizados cuidadosamente. Uma vez instalada, a descontinuação destes fármacos deverá 

realizar-se de forma lenta e progressiva, de maneira a evitar o síndrome de privação 

[37,40,43,45,69]. Este síndrome caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas semelhantes à 

retirada dos opiáceos e incluem cefaleias, dores musculares, aumento da sudação, alterações na 

personalidade, alucinações, náuseas, letargia, perda do apetite e hipersensibilidade à luz, barulho e 

contacto físico. Alguns pacientes chegam mesma a desenvolver depressões e ideias de suicídio. 

Porém, o aparecimento destes sintomas também depende do tempo de semi-vida do fármaco 

utilizado, sendo que as BZD de curta duração poderão despoletar estes sintomas poucas horas após 

a retirada do tratamento, e as de longa duração, alguns dias após o fim da terapêutica 

[34,36,37,40,43,69].  

Não obstante, deve ser feita a distinção entre o síndrome de privação e o efeito de rebound. Neste 

último, existe um reaparecimento dos sintomas responsáveis pelo início do tratamento, todavia de 

uma maneira mais exacerbada, o que leva a que estes indivíduos recorram novamente ao consumo 

destes fármacos [37,38,40,47]. As razões apresentadas são as responsáveis para que os utilizadores 

destes fármacos desistam de tentar cessar o tratamento [40]. Contudo, cerca de dois terços dos 

utilizadores crónicos conseguem interromper o tratamento recorrendo a apoio clínico [43].  

Vício 

As BZD representam um enorme problema de causar vício em todo o mundo, até porque os seus 

consumidores, normalmente, também têm historial de consumo de outras drogas, o que torna a 

abordagem terapêutica muito mais complicada. O vício pode ser definido como um dependência 

psicológica severa que excede, em duração, o síndrome de privação [34,36,40]. 

Todas as drogas aditivas aumentam os níveis de Dopamina (DA) no sistema dopaminérgico 

mesolímbico, também denominado sistema de recompensa. A este nível, a Área Tegmental Ventral 

(ATV) representa uma área cerebral chave envolvida na via dopaminérgica mesolímbica. Esta é 

constituída, principalmente, por neurónios dopaminérgicos, seguidos de interneurónios inibitórios 

gabaérgicos e, por fim, neurónios excitatórios glutamatérgicos (Figura 6). Contudo, apenas os 

dopaminérgicos e os gabaérgicos contêm GABAA-Rs, sendo que os gabaérgicos são constituídos 

por subunidades α1 e os dopaminérgicos por outras isoformas, como a α3. Em termos de ligação, 

as BZD conseguem ligar-se a ambos os tipos de neurónios, apesar de terem um impacto muito mais 

marcante a nível dos gabaérgicos. Na ausência de BZD, os interneurónios gabaérgicos, através da 

transmissão inibitória do GABA, encontram-se a inibir os neurónios dopaminérgicos, ao nível da 

ATV. Deste modo, uma quantidade basal de DA é libertada nas estruturas alvo das projeções 
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mesolímbicas, como o núcleo accumbens [Figura 7 (a)]. Quando as BZD estão presentes, ligam-se 

a ambos os neurónios, porventura com maior afinidade aos gabaérgicos. Como resultado, os 

interneurónios gabaérgicos ficam mais fortemente hiperpolarizados, diminuindo a atividade destes. 

Deste modo há uma desinibição dos neurónios dopaminérgicos, uma vez que os gabaérgicos 

deixam de estar a inibi-los. Assim, existe um aumento dos disparos nos neurónios dopaminérgicos, 

ao nível da ATV, e, simultaneamente, existe um recrutamento de novos recetores AMPA (classe de 

recetores glutamatérgicos) nos neurónios dopaminérgicos excitados, o que culmina com um 

fortalecimento nas sinapses glutamatérgicas [Figura 8 (b)]. Desta maneira, há um incremento da 

excitabilidade das células dopaminérgicas, na ATV, havendo um aumento na libertação de DA, por 

exemplo, a nível do núcleo accumbens [Figura 7 (b)] [36,66,68,69]. 

 

Figura 6 – Esquema do sistema dopaminérgico mesolímbico (Adaptado de [36]). 

 

Figura 7 – Comparação da libertação de DA, na ausência (a) e presença (b) de BZD (Adaptado de 

[36]). 

 

Figura 8 – Proposta de mecanismo de adição, na ausência (a) e presença (b) de BZD (Adaptado de 

[68]). 
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Prosseguindo neste mecanismo, esta libertação de DA irá funcionar como um detetor e vai 

despoletar alterações na plasticidade sinática, primeiro na ATV, seguida de alterações no estriado 

ventral, substância nigra e, eventualmente, no estriado dorsal. Esta plasticidade sinática irá, 

posteriormente, induzir um estado de potenciação a longo prazo nos neurónios dopaminérgicos ao 

nível da ATV, seguida do núcleo accumbens e córtex pré-frontal. Contudo, estas alterações 

adaptativas não serão certamente suficientes, para explicar o desenvolvimento do vício a longo 

prazo, mas acredita-se que serão um passo chave na progressão desta doença. Ao longo do tempo, 

estes fármacos irão “sequestrar” o sistema de recompensa e outros circuitos cerebrais que modulam 

os processos de aprendizagem e da memória, de maneira a que o indivíduo acabe por desenvolver 

um comportamento automático e compulsivo [36]. 

Será importante referir que a isoforma α1 dos GABAA-Rs, juntamente com o resíduo de histidina 

H1O1, apresenta um papel crucial no mecanismo da adição. As BZD “α1-sparing” ligam-se às 

isoformas α2, α3 ou α5 e antagonizam a isoforma α1, não havendo desinibição dos neurónios 

dopaminérgicos, uma vez que se liberta uma quantidade de GABA, ao nível das sinapses entre os 

internerónios gabaérgicos e dopaminérgicos, semelhante à libertada na ausência de BZD. Porém, 

estas BZD conseguem ligar-se à isoforma α3, presente nos neurónios dopaminérgicos. Como, 

resultado, há uma diminuição da atividade dos neurónios dopaminérgicos, libertando-se poucas 

moléculas de DA, por exemplo, ao nível do núcleo accumbens [Figura 9 (c)]. Deste modo, 

previnem a plasticidade sinática que poderá levar à adição. [36,68,69]. 

 

Figura 9 – Comparação do mecanismo, na ausência de BZD (a), presença de BZD não seletivas (b) 

e presença de BZD que antagonizam a isoforma α1 e se ligam às isoformas α2, α3 e α5 (c) 

(Adaptado de [69]). 
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2.5. Contraindicações 

Este grupo farmacológico encontra-se contraindicado em pacientes com insuficiência pulmonar 

aguda grave, síndrome de apneia do sono não tratada, miastenia gravis e insuficiência hepática 

grave. Porventura, caso seja realmente necessário administrar uma BZD a um paciente com esta 

última condição patológica, deverão ser utilizados fármacos metabolizados, preferencialmente, por 

glucuronidação, como o Lorazepam e o Oxazepam. Não obstante, este tipo de medicação não deve 

ser utilizado por mulheres grávidas ou em amamentação, sem orientação médica [38,43,45]. 

 

2.6. Interações Medicamentosas 

Esta classe de fármacos é metabolizada hepaticamente através da CYP2A4. Deste modo, tanto os 

indutores (ex.: Carbamazepina) como os inibidores (ex.: Cetoconazol e Eritromicina) desta enzima 

hepática irão alterar as concentrações plasmáticas destes medicamentos. Contudo, também os 

depressores do SNC (álcool e fármacos antipsicóticos, antidepressivos, anti-epiléticos, hipnóticos, 

ansiolíticos, anestésicos e anti-histamínicos sedativos) interatuam com as BZD [38,45]. 

 

2.7. Influência da Nicotina, Cafeína e Etanol 

Os indivíduos que abusam das BZD apresentam comportamentos aditivos não específicos e 

normalmente são consumidores de tabaco, café e álcool. Começando pela nicotina, a associação 

entre o uso destes fármacos com o “ser fumador” pode não ter uma relação causal. Contudo, sabe-

se que o consumo, concomitante, de cigarros e BZD, pode resultar num antagonismo que existe 

entre esta classe farmacológica e a nicotina. Desta forma, o indivíduo irá experienciar uma 

sintomatologia semelhante à abstinência, como por exemplo, alterações psicológicas e perturbações 

ao nível do sono, o que terá como resultado final um aumento no consumo tanto de BZD, como de 

cigarros. Não obstante, estudos prévios demonstraram que o tempo de eliminação destes fármacos 

em indivíduos não fumadores é maior do que em fumadores. Deste modo percebe-se a correlação 

positiva que existe entre o número de cigarros fumados por dia e a dosagem das BZD [59].  

No atinente à influência do café, neste estudo também se observou uma correlação positiva 

significativa entre a dosagem destes fármacos e o consumo de cafeína. Existem mesmo evidências 

que mostram que a cafeína é um inibidor competitivo da ligação, por exemplo, do Diazepam aos 

recetores cerebrais das BZD. Por outro lado, é ainda reportado que a cafeína consegue diminuir o 

efeito do Lorazepam a nível da redução da ansiedade e da promoção de relaxamento no indivíduo 

[59]. 

Outra substância que também influencia no abuso destes fármacos é o etanol. Porém, estudos 

mostraram que a maioria dos pacientes com dependência alcoólica teria iniciado o consumo de 

etanol muito precocemente, quando comparado com o início de utilização de BZD. Estes dados 

sugerem que o consumo de etanol não será consequência do abuso das BZD, estando portanto 

relacionado com fatores intrínsecos ou com a personalidade do indivíduo [59]. Contudo, o 
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consumo concomitante de etanol com estes fármacos irá potenciar os efeitos sedativos e agravar a 

probabilidade de ocorrência de efeitos paradoxais. Como já foi referido no ponto 2.3., estas 

substâncias têm uma ação sinérgica, o que resulta muitas vezes num abuso de ambos os produtos 

[43].    

Todavia, apesar da inter-relação do tabaco, café, álcool e o abuso de BZD permanecer incerta, a 

associação positiva observada entre o abuso de BZD e estas drogas psicoativas, sugere que este 

grupo farmacológico deverá ser prescrito com algum cuidado, não só nas situações em que o 

indivíduo apresenta um grande consumo alcoólico, mas também em casos de pacientes que 

possuem grandes hábitos tabágicos e de consumo de cafeína [59]. 

 

2.8. Razões para a Elevada Prevalência das Benzodiazepinas 

De entre as justificações encontradas para o elevado número de prescrições e predomínio deste 

grupo farmacológico, as mais relevantes são as seguintes: 

- utilização como forma de tratamento inadequado de algumas patologias, como a depressão; 

- elevada proporção de indivíduos do género feminino na população idosa; 

- reduzido custo destes fármacos; 

- uso por períodos de tempo mais prolongados do que o recomendado; 

- carência de formação médica apropriada [29,37,55]. 

 

2.9. Utilização Crónica no Idoso 

A população idosa, que tem vindo a aumentar exponencialmente ao longo dos anos, representa um 

dos grandes grupos de consumidores de BZD, o que diverge das recomendações sobre o uso 

restrito destes medicamentos nesta faixa etária [55,56]. A maioria dos fármacos que fazem parte 

desta classe sofrem metabolismo oxidativo e conjugativo, sendo que são poucos os que são 

metabolizados apenas pela via conjugativa. Com o aumentar da idade, a via metabólica oxidativa 

vai-se deteriorando, o que favorece a acumulação das BZD e aparecimento de RAM [34,54]. Por 

outro lado, os idosos apresentam outras alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que, 

acompanhadas com a diminuição da conservação do SNC, tornam este grupo de pessoas 

particularmente sensíveis aos efeitos secundários cognitivos das BZD. A nível farmacocinético 

ocorre saturação dos mecanismos de distribuição, metabolismo e eliminação, uma vez que com o 

avançar da idade ocorrem alterações na composição corporal e nas funções hepática e renal. Já a 

nível farmacodinâmico ocorrem alterações nos recetores do SNC, o que torna esta faixa etária mais 

suscetível à sedação, irritabilidade, perda de memória e desinibição. Adicionalmente, alguns 

autores consideram mesmo que este grupo apresenta duas vezes mais suscetibilidade de vir a sofrer 

fraturas do fémur e que a dose prescrita deveria ser metade da dose recomendada para um adulto 

normal, uma vez que poderá existir uma amplificação das reações paradoxais. Recentemente, foi 
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também descoberta uma associação entre o uso crónico destes fármacos, nesta faixa etária, e o risco 

de desenvolverem doença de Alzheimer [33,37,45,49,51,52,55,56,60,70]. 

Segundo as guidelines de prescrição de BZD em idosos, deverão ser utilizados fármacos de curta 

duração, com baixa dosagem, por reduzidos períodos de tempo e adotar-se, concomitantemente, 

medidas não farmacológicas, como práticas de higiene do sono adequadas [37]. Porém, sabe-se que 

os prescritores ignoram completamente as guidelines impostas e que as BZD são utilizadas, nos 

idosos, com maior frequência e por períodos mais prolongados do que o recomendado, o que acaba 

por levar ao desenvolvimento de tolerância e dependência. Segundo os “critérios de Beers”, as 

BZD ansiolíticas apenas se devem utilizar em baixas doses e por um período inferior a um mês, e 

as BZD hipnóticas nem sequer devem ser prescritas para este grupo etário. Foram mesmo criadas 

listas de fármacos não recomendados em idosos, independentemente do diagnóstico ou da condição 

clínica, devido ao alto risco de efeitos adversos, como é exemplo a lista de “critérios de Beers-

Fick” (Figura 10) [53,54,56]. 

Duração curta/intermédia Longa duração 

 Alprazolam 

 Estazolam 

 Lorazepam 

 Oxazepam 

 Temazepam 

 Triazolam 

 Clonazepam 

 Clorazepato 

 Clordiazepóxido 

 Diazepam 

 Flurazepam 

 Quazepam 

Figura 10 – Parte dos “critérios de Beers-Fick”, aplicado a Portugal. 

Assim, mais uma vez, o farmacêutico possui um papel de extrema importância, a nível 

multidisciplinar. Este, juntamente com o médico prescritor, deverá reunir esforços para melhorar a 

adequação dos tratamentos, a educação sanitária, o cumprimento do regime terapêutico, a 

satisfação do paciente e a deteção de RAM e interações farmacológicas. Deverão também unir 

forças para diminuir o número de prescrições inadequadas e a morbilidade e mortalidade 

associadas a este tipo de medicação [54]. 

 

3. Estudo do Consumo de Benzodiazepinas 

3.1. Metodologias 

Este estudo foi realizado por intermédio de um inquérito por mim elaborado (Anexo XXI), sendo 

que os dados estatísticos foram tratados utilizando o programa Microsoft Office Excel®. 

 

3.2. Caraterização Sociodemográfica dos Inquiridos 

Neste estudo realizei, inicialmente, uma contextualização sociológica dos utentes, com a finalidade 

de compreender o tipo de pessoas que estava a estudar e incluí-las em diferentes grupos. A amostra 

era composta por 105 utentes, com idades compreendidas entre os 29 e os 93 anos. 
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Pela análise dos dados constatei que a amostra era constituída predominantemente por indivíduos 

que se encontram nas faixas etárias dos 70 aos 79 anos (29%) e dos 50 aos 59 anos de idade (24%), 

sendo maioritariamente representada, pelo género feminino (73%). Analisando os dois parâmetros 

em simultâneo, pode concluir-se que a maior parte dos inquiridos pertencia ao grupo dos 

indivíduos do género feminino, com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos (31%) (Figura 

11). Deste modo, os dados obtidos encontram-se concordantes com um artigo que estudou o perfil 

dos consumidores de BZD, em Portugal [31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Representação da percentagem de grupos etários dos inquiridos (esquerda) e 

distribuição por idade e género (direita). 

No atinente ao estado civil, verificou-se que a maior percentagem de utentes se encontra casado ou 

em união de facto (36%), seguindo-se o estado civil “divorciado” (32%) e o “viúvo” (23%). Ao 

longo dos inquéritos que fui realizando, muitos utentes referiram que iniciaram o consumo destes 

fármacos após divórcio ou falecimento do cônjuge.  

O nível de escolaridade dos utentes e a situação profissional atual também foram avaliados, sendo 

que ambos os parâmetros se encontram de acordo com o estudo anteriormente referido [31]. Da 

análise dos resultados, constatei que a maioria dos utentes apenas teria frequentado o 1ºciclo 

(52%). No que concerne à situação profissional atual, a utilização de BZD tem sido associada ao 

desemprego e à situação de reforma. Porventura, a amostra era constituída maioritariamente (45%) 

por indivíduos que se enquadravam na situação de “trabalhador no ativo” [30]. Será ainda 

importante salientar que o abuso destes fármacos atravessa todas as classes sociais. Um estudo 

recente, realizado na cidade do Porto, revelou que a classe farmacológica que os sem-abrigo mais 

consomem é a das BZD [61]. Ainda no que diz respeito à profissão atual, foram encontrados 

diversos resultados, como professor, agricultor, empresário, cabeleireiro, entre outros. 

Como já foi referido no ponto 2.7., os hábitos tabágicos e consumo de bebidas alcoólicas e de 

cafeína são fatores que se encontram relacionados com o abuso de BZD, sendo que os utentes 

foram questionados acerca destes aspetos. Contudo a percentagem de inquiridos que apresentava 

hábitos tabágicos, ou um consumo excessivo de cafeína foi muito reduzida, 13% e 2% 

respetivamente, sendo que nenhum dos utentes apresentava um grande consumo de bebidas 
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alcoólicas. Pela análise dos dados, verificou-se que a amostra era constituída maioritariamente por 

indivíduos “não fumadores” (87%), que raramente ingerem bebidas alcoólicas (86%), consumindo, 

apenas, um café por dia (51%). 

 

3.3. Componente Fisiofarmacológica dos Inquiridos 

A segunda parte do inquérito prende-se com a contextualização farmacológica dos inquiridos, com 

questões direcionados para o conhecimento dos utentes sobre estes fármacos, nomeadamente, para 

que são utilizados, posologias, conhecimento da duração do tratamento e possibilidade de 

dependência. 

Neste sentido, 98% dos inquiridos sabia qual o motivo da toma daquela medicação, apresentando 

as insónias como principal causa (52%), seguindo-se a ansiedade (35%). Contudo, 4% ainda 

enumerou ambos os motivos e 9% apontou outras causas para o consumo destes fármacos, das 

quais se destacam a depressão, o esgotamento e o síndrome de transtorno de stress pós-traumático 

[Figura 12 (esquerda)]. Neste ponto, é necessário referir uma ligeira crítica aos resultados, uma vez 

que a informação sobre o motivo de utilização das BZD foi a relatada pelo doente e não foi 

confirmada com o médico prescritor. Assim, estes resultados refletem a perceção que o doente tem 

do efeito somático, como a sonolência, produzido pelo fármaco, independentemente do diagnóstico 

médico que motivou a prescrição. 

Relativamente ao número de BZD diferentes que os utentes tomam atualmente, em 93% dos casos, 

a terapia era feita usando apenas um fármaco, enquanto que 7% necessita de duas BZD diferentes 

[Figura 12 (direita)], sendo que estes últimos pertencem maioritariamente à classe de indivíduos 

que enumera ambos os motivos, ansiedade e insónias, para consumo destes medicamentos. No que 

concerne à associação de diferentes BZD, apenas se observou que a associação mais frequente 

incluía um fármaco de duração média com outro de longa duração. 

Comparando estes dados com o estudo conduzido em Portugal, o número de BZD diferentes 

utilizadas na terapêutica encontra-se concordante, o mesmo não acontecendo para o motivo mais 

comum de utilização destes fármacos [31]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12 – Distribuição dos resultados referentes à causa de consumo destes fármacos (esquerda) 
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Apesar da dispensa de BZD sem prescrição médica ser ilegal no nosso país, durante o estágio 

deparei-me com várias situações de solicitações de BZD sem receita médica, pelo que interroguei 

os utentes acerca do modo como normalmente obtinham esta medicação [65]. Assim, 67% dos 

inquiridos apresentava receita médica aquando da dispensa destes fármacos, enquanto que 33% 

normalmente obtinha a referida medicação sem apresentação de prescrição médica, o que levanta 

algumas questões de automedicação e abuso destes fármacos [Figura 13 (esquerda)]. Os mesmos 

ainda foram indagados acerca da especialidade médica do prescritor através do qual obtinham a 

receita médica, sendo que a grande maioria dos utentes (85%) recorria aos cuidados primários de 

saúde, uma vez que apontavam o médico de família como prescritor, e apenas 14% recorria a um 

especialista, como neurologista ou psiquiatra. No entanto, 1 dos inquiridos referenciou ainda que 

iniciou a toma destes fármacos devido ao aconselhamento dado por um amigo que também já 

tomava esta medicação [Figura 13 (direita)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Modo de aquisição dos fármacos (esquerda) e distribuição dos utentes por categoria do 

médico prescritor (direita). 

Quando questionados sobre o seguimento da posologia, 86% da população afirmou tomar o 

medicamento de acordo com as orientações do prescritor, enquanto que 14% admitiu realizar 

alterações à posologia, por iniciativa própria, e sem se aconselhar com um profissional de saúde. 

No que respeita à situação atual do paciente perante o tratamento, 95% dos utentes referiu sentir-se 

bem com a medicação, 3% não se sentir bem e 2% ainda não saber, uma vez que tinham iniciado o 

tratamento no dia em que foi realizado o inquérito (Figura 14). Dos 3% que não se sentia bem com 

a terapêutica atual, 75% devia-se a agravamento dos sintomas que estavam a tratar, e 25% a efeitos 

adversos, como dores renais (Figura 14). 
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Figura 14 – Posição do utente relativamente à medicação atual. 

Passando agora a uma análise mais detalhada dos fármacos utilizados, observou-se que a substância 

ativa mais requisitada pelos inquiridos era o Alprazolam (49%), seguida do Lorazepam (22%), 

resultados que se encontram de acordo com o estudo realizado pelo INFARMED (Figuras 15 e 16). 

No presente estudo, apresentam a introdução da formulação de libertação prolongada para o 

Alprazolam como principal justificação para os resultados obtidos [29]. Em termos de grupo a que 

pertencem, apenas 4% dos inquiridos requisitaram BZD hipnóticas, sendo que dos 96% que 

solicitaram BZD ansiolíticas, a grande maioria (77%) pertencia às de duração média. Estes últimos 

dados encontram-se em concordância com o estudo levado a cabo pelo INFARMED que relata que 

tem existido, simultaneamente, um aumento no consumo de BZD ansiolíticas e uma diminuição no 

das hipnóticas. O referido estudo ainda atesta que as BZD ansiolíticas de duração média são as que 

têm maior utilização, representando 64.5% do consumo total de BZD ansiolíticas [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Distribuição das BZD por princípio ativo, sendo que a cor verde representa as de curta 

duração, a cor vermelha as de duração média e a cor roxo as de longa duração. 
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Figura 16 – Evolução, por substância ativa, ao longo dos anos (Adaptado de [29]). 

Foi também realizada uma outra estatística com o intuito saber qual a classe de BZD mais 

frequente nas duas principais causas para a toma desta medicação, insónias e ansiedade. Deste 

modo, em ambos os casos observou-se que o principal medicamento utilizado pertencia à classe 

das BZD de duração média, mais uma vez com o Alprazolam a ocupar a posição da substância 

ativa mais dispensada (Figura 17).  

 

 

 

 

 

Figura 17 – Distribuição das classes de BZD mais frequentes, em função dos principais motivos de 

toma apresentados pelo utente. 

Por fim, os utentes também foram inquiridos sobre o seu conhecimento acerca da duração do 

tratamento e da grande possibilidade de dependência, tanto física como psicológica. Da amostra 

estudada, verificou-se que 51% dos utentes estava consciencializado para a possibilidade desta 

medicação provocar dependência, enquanto que 49% não estava familiarizado com esta noção, 

resultados que no meu ponto de vista são bastante alarmantes [Figura 18 (esquerda)]. 

Relativamente à duração do tratamento, 55% dos inquiridos não tinha ideia do período de tempo 

durante o qual esta medicação deveria ser utilizada e 40% referiram que estes fármacos poderiam 

fazer parte da terapêutica por períodos superiores a 1 ano, muitas vezes porque o médico prescritor 

lhes teria dado a informação que poderiam usar estes medicamentos durante toda a sua vida [Figura 

18 (direita)]. Não obstante, os utentes também foram interrogados sobre quando teriam iniciado a 

toma destes produtos. Os resultados foram extremamente assustadores, uma vez que 54% dos 

inquiridos afirmou utilizar esta medicação há mais de 10 anos, e apenas 4% há menos de 6 meses. 
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Figura 18 – Análise dos conhecimentos dos inquiridos acerca da dependência provocada por estes 

fármacos (esquerda) e a duração do tratamento (direita). 

 

3.4. Conclusão do caso de estudo 

Este estudo mostrou-se importante para tentar compreender o perfil dos utilizadores de BZD bem 

como o conhecimento destes no que respeita às causas de consumo. Apesar da grande maioria da 

população ter noção do motivo pelo qual está a utilizar este tipo de medicação, muitos dos 

inquiridos não fazia ideia da grande dependência, tanto física como psicológica, que estes fármacos 

podem provocar. Também no conhecimento da duração do tratamento, os dados foram bastante 

preocupantes, até porque uma grande parte dos indivíduos estudados já utiliza, inadvertidamente, 

esta medicação há várias décadas. Mais uma vez se salienta o papel do farmacêutico, tanto no 

aconselhamento e esclarecimento da medicação dispensada, como na consciencialização dos seus 

utilizadores para os efeitos nefastos que a sua toma prolongada poderá provocar, uma vez que uma 

percentagem significativa desta amostra obtinha esta medicação sem receita médica. Deste modo, 

elaborei um panfleto, que distribuí aos inquiridos no momento do preenchimento do inquérito, com 

informações que pensei serem relevantes para os utentes que usem estes fármacos (Anexo XXII). 

 

II – Caso de estudo B: Aconselhamento na Contraceção de Emergência 

 

1. Justificação do Tema e Tipos de Contraceção de Emergência 

Sendo Viseu uma cidade com uma população jovem bastante significativa, decidi também realizar 

um trabalho acerca da contraceção de emergência. Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, este tipo 

de contraceção é definido como um método destinado a evitar uma gravidez indesejada após uma 

relação sexual desprotegida ou em caso de falha do método contracetivo, sendo o única opção que 

pode ser usada para prevenir a gravidez após uma relação sexual [85]. As gravidezes não desejadas 

chegam mesmo a ser um problema global de saúde reprodutiva com custos significativos diretos e 

indiretos, tanto para a paciente como para a sociedade [73]. Neste contexto, elaborei uma tabela 
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que sistematiza as principais formas de contraceção de emergência disponíveis (Anexo XXIII) 

[72,73,76,80,81,85,88-91]. 

 

2. Indicações 

A contraceção de emergência apenas deve ser considerada no caso de ter ocorrido uma relação 

sexual não protegida e dentro do período de tempo em que estes produtos conseguem atuar. Desta 

forma, considera-se relação sexual desprotegida se: 

- o parceiro não utilizou preservativo ou se este se rompeu, deslizou ou foi removido 

inadequadamente; 

- a paciente se esqueceu de tomar a pílula contracetiva regular para além do período máximo 

permitido após a última toma. Neste caso poderão ser consideradas duas situações distintas: 

 - se falhou a toma de um dos comprimidos durante a primeira semana da contraceção oral 

combinada; 

 - se não tomou três ou mais comprimidos na segunda ou terceira semanas da contraceção 

oral combinada; 

- o diafragma, ou o cone vaginal, se deslocou, ou foi retirado antes do tempo apropriado; 

- a utente teme que o seu dispositivo intrauterino tenha sido expulso; 

- o adesivo contracetivo se descolou; 

- receia que o método do coito interrompido tenha falhado; 

- teve relações sexuais durante o seu período fértil, enquanto recorria ao método da abstinência 

periódica; 

- a paciente foi vítima de violação [71,81]. 

 

3. NorLevo® (TECNIFAR) 

3.1. Definição do Método 

Durante o estágio na Farmácia Gama, de todos os produtos de contraceção de emergência 

disponíveis, o Levonorgestrel (LNG), conhecido por NorLevo® (TECNIFAR) foi, 

indubitavelmente, o que mais se dispensou. Assim, será este o medicamento analisado com maior 

profundidade. Contudo, existe também outra marca comercial disponível no mercado, o Postinor® 

(BAYER). Esta forma de contraceção consiste num único comprimido que contém 1.5 mg de LNG 

com o objetivo de bloquear ou atrasar a ovulação [73-75,91,92,95,96]. Esta medicação encontra-se 

no grupo dos MNSRM, uma vez que não é necessário prescrição médica para a sua obtenção. Além 

disso, este produto over the counter (OTC) é comercializado independentemente da idade da 

paciente, o que parece ser errado no ponto de vista de alguns autores e profissionais de saúde 

[79,94]. A sua toma deverá ser feita o mais rapidamente possível, de preferência nas primeiras 12h 

que precedem a relação sexual e no máximo 72h após, visto que não se garante a eficácia deste 
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método de contraceção oral, se utilizado três ou mais dias após a relação desprotegida [71-

75,91,96]. 

Este fármaco apresenta uma eficácia entre 57% e 93%, dependendo do atraso na sua administração. 

Contudo, alguns autores consideram que esta eficácia se encontra sobrestimada uma vez que, se 

apenas se considerar a prevenção da ovulação como mecanismo de ação, a eficácia total não poderá 

ser muito superior a 50%. Assim, para se observarem eficácias superiores, teria de se considerar a 

hipótese de existirem mecanismos de ação pós-ovulação [73,95,96]. 

 

3.2. Mecanismo de Ação 

O mecanismo de ação que sustenta a atividade contracetiva desta substância continua a ter algumas 

falhas e permanece um pouco incerto [95,96]. Até à data, o que está realmente comprovado é que a 

referida dose de LNG, quando utilizada na fase pré-ovulatória, pode tanto atrasar a maturação 

folicular, como inibir o desenvolvimento do folículo, dependendo do período de administração 

após a seleção do folículo dominante. Este fenómeno é também designado por prevenção da 

ovulação e poderá resultar da inibição ou alteração no perfil hormonal, mais concretamente da 

hormona LH, que acompanha a ovulação [73,75,80,96]. Todavia, alguns autores consideram a 

hipótese desta substância também possuir alguma atividade pós-ovulação. Dentro desta atividade 

incluem-se as seguintes possibilidades: 

- interferência com a passagem dos espermatozoides, uma vez que o LNG consegue aumentar a 

viscosidade do muco; 

- indução de alterações progestagénicas no endométrio antes do corpo lúteo começar a produzir 

progesterona, assumindo que ocorreu ovulação normal e o transporte de espermatozoides não foi 

inibido; 

- intromissão no transporte do blastócisto, no oviduto, o que poderia impedir uma nidação no 

tempo apropriado [74,75,81,82,95]. 

No entanto, a maioria dos autores afirma que esta substância apenas é eficaz quando ingerida antes 

da ovulação, uma vez que, assim que os níveis de LH começam a aumentar, o LNG já não tem 

qualquer efeito e não é capaz de prevenir a ovulação. Alguns referem mesmo que este composto, 

tanto consumido a nível pré como pós-ovulatório, não afeta os marcadores de recetividade 

endometrial, nem a expressão dos recetores de progesterona e estrogénio nas trompas de Falópio. 

Acrescentam também que não influencia a função do corpo lúteo nem a fertilização ou a nidação. 

Ainda deverá ser enfatizado que esta alta concentração de LNG não interfere com a viabilidade do 

embrião, e portanto, se a utente já estiver grávida, a gravidez continuará a decorrer normalmente 

[72-75,80,82]. 
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3.3. Efeitos Adversos 

Os efeitos secundários reportados após administração deste produto estão resumidos na Tabela 4 e 

encontram-se agrupados de acordo com a frequência com que poderão ocorrer [71-75,81,84,92,95]. 

Tabela 4 – Principais efeitos adversos. 

Mais comuns Mais raros 

Cefaleias e Tonturas Tensão mamária 

Náuseas e Vómitos Depressão 

Fadiga Alopécia 

Dor abdominal inferior Dor pélvica 

Alterações menstruais, nomeadamente, atraso 

na menstruação 
Amenorreia 

Diarreia, até 48h após a toma Sépsis 

Xerostomia Angioedema 

Sangramento vaginal Sangramento uterino 

 

3.4. Contraindicações e Interações Medicamentosas 

Apesar de esta medicação ser bem tolerada e de fácil acesso, não deverá ser recomendada em 

algumas situações como: 

- história prévia de gravidez ectópica ou em caso de salpingite; 

- alteração hepática grave ou síndrome de má absorção grave, como é o caso da doença de Crohn; 

- história familiar ou pessoal de fatores de risco para trombose; 

- problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má 

absorção de glucose-galatose [71,73,85]. 

Em relação às interações medicamentosas, NorLevo® (TECNIFAR) interage com fármacos do 

grupo dos anticonvulsivantes, antibacterianos, medicamentos utilizados no tratamento do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH) e produtos de origem vegetal que contenham Hypericum 

perforatum, uma vez que a eficácia deste método pode ser reduzida ou mesmo suprimida [71]. 

Passando agora à gravidez, este produto não está indicado em caso de gravidez confirmada, uma 

vez que não é capaz de a interromper, ou seja, não tem efeito abortivo. Porém, os estudos apontam 

para que não ocorram malformações no feto, se a utente estiver grávida e houver a toma 

concomitante desta medicação. Já no que concerne ao aleitamento, é possível tomar NorLevo® 

(TECNIFAR) enquanto estiver nesta fase de amamentação. Contudo, sabe-se que o LNG é 

excretado no leite materno, sendo que a amamentação deverá ser feita imediatamente antes da 

ingestão deste produto e evitada nas 8h após a toma [71,73,81]. 
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3.5. Alterações à Bula 

As autoridades europeias autorizaram, em novembro de 2013, duas alterações significativas à bula 

do produto comercial NorLevo® (TECNIFAR). Apesar de aprovadas simultaneamente, o suporte 

científico que está na base destas duas modificações é substancialmente diferente. A primeira 

alteração relaciona-se com o mecanismo de ação, tendo ficado provado que esta substância apenas 

impede ou atrasa a ovulação, não tendo qualquer efeito pós-ovulação, ou seja, não consegue 

prevenir a implantação de um ovo fecundado. Por outro lado, a segunda alteração prende-se com a 

relação existente entre a diminuição da eficácia deste produto e o peso corporal. Esta modificação à 

bula apoiava-se em alguns ensaios clínicos que mostravam existir uma diminuição na eficácia do 

produto em mulheres com 75 kg, e inclusivé, que este seria ineficaz em mulheres com mais de 80 

kg. Porém, esta alteração não apresentava uma base tão robusta e científica como a primeira. 

Assim, a 24 de julho do presente ano, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) comunicou 

que este produto poderá continuar a ser utilizado, independentemente do peso corporal, uma vez 

que os benefícios conseguem superar os riscos [73,77,78,93]. 

 

3.6. Papel do Farmacêutico 

Neste tipo de medicação OTC, o farmacêutico assume um papel de grande relevo, no sentido de 

orientar e aconselhar a utente quando recorre a este tipo de fármacos. Não só relacionado com os 

efeitos adversos e interações medicamentosas que podem surgir da toma de NorLevo® 

(TECNIFAR), o farmacêutico deve aconselhar a paciente da melhor forma e orientá-la nos casos 

em que realmente esta medicação é necessária, para que se obtenha o efeito desejado, uma vez que 

está documentada a perda de eficácia deste produto se a paciente não realizar a toma de acordo com 

as devidas instruções [81,85]. Não obstante, um estudo reportou a importância do fornecimento de 

informações úteis sobre a contraceção a utilizar após o uso deste método de emergência [83]. 

Assim sendo, os principais conselhos que este profissional de saúde deverá fornecer à paciente 

passam por adverir que: 

- este produto não previne a ocorrência de uma gravidez em todas as situações e não é capaz de 

interromper uma gravidez já instalada, não podendo ser utilizado como agente abortivo;  

- este medicamento deverá ser utilizado apenas em situações de emergência e nunca de forma 

regular; 

- a toma de NorLevo® (TECNIFAR) não substitui o contracetivo regular, sendo até menos eficaz; 

- a paciente deverá realizar um teste de gravidez, se após a ingestão deste fármaco surgir um fluxo 

anormal na data prevista de menstruação, ou no caso da menstruação sofrer um atraso de mais de 

cinco dias; 

- a utilização desta contraceção de emergência não protege contra o VIH ou outras doenças 

sexualmente transmissíveis; 
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- após o uso deste método, qualquer relação não protegida deverá ser evitada até o aparecimento da 

menstruação seguinte, devendo apenas utilizar, neste período, um método contracetivo de barreira; 

- a prática repetida deste produto deve ser evitada durante o mesmo ciclo menstrual, uma vez que a 

acumulação de uma elevada dose hormonal poderá desencadear alterações no ciclo e exacerbar os 

efeitos secundários; 

- se a paciente vomitar nas primeiras três horas que precedem a toma de NorLevo® (TECNIFAR), 

deverá ingerir outro comprimido imediatamente; 

- este produto deverá ser ministrado com alimentos, com a finalidade de diminuir as náuseas 

provenientes desta medicação [71,73,84,91,95]. 

 

3.7. Conclusão do caso de estudo 

Deste caso de estudo, conclui-se que esta dose única de 1.5 mg de LNG é eficaz, segura e fiável, 

quando realmente é necessária uma contraceção de emergência, acabando mesmo por reduzir o 

número de abortos induzidos. Porém, como este produto é de venda livre e se encontra disponível, 

independentemente da idade, as pacientes acabam por não recorrer ao médico e dirigem-se 

diretamente às farmácias ou hipermercados que tenham MNSRM para que lhes seja dispensado 

este método. Deste modo, as utentes acabam por não estar devidamente informadas e muitas 

acabam por utilizar este método sem sequer existir o risco de gravidez. Perante o exposto, uma vez 

mais se salienta o papel de extrema importância que o farmacêutico assume neste contexto. Este 

deverá informar e aconselhar, sempre da melhor maneira possível, cada utente, por forma a evitar 

uma má e abusiva utilização deste método. Cada paciente deverá também ser esclarecida com vista 

a adotar uma contraceção saudável e adequada às suas necessidades. Uma vez que este assunto é 

um pouco complexo e de difícil abordagem à utente, decidi elaborar um folheto informativo onde 

resumi a principal informação a que a paciente deve ter acesso quando lhe é dispensado este 

método de contraceção de emergência (Anexo XXIV) [72,73,83,85-87,91,92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária superou bastante as minhas expetativas e marcou, de uma 

forma muito positiva, sendo a minha segunda experiência profissional enquanto farmacêutico. A 

oportunidade de experienciar o quotidiano da farmácia, permitiu-me entender e complexidade desta 

profissão e do funcionamento de uma farmácia comunitária, e colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo da formação académica. Ao longo destes três meses, desenvolvi bastante a 

minha capacidade de trabalho, responsabilidade e autonomia, além da aprendizagem contínua de 

novos conhecimentos e novas valências, fundamentais para esta profissão. Para isto, muito 

contribuí a ajuda e apoio dados pela equipa de excelência em que estive integrado. 

Os trabalhos desenvolvidos ao longo do estágio demonstraram-se fulcrais para completar a minha 

formação e também, na minha opinião, importantes para a Farmácia Gama. A abordagem à 

contraceção de emergência permitiu-me enriquecer o meu conhecimento nesta área e melhorar o 

aconselhamento prestado às jovens utentes que se deslocam à farmácia para que lhes seja 

dispensado um dos métodos disponíveis para evitar uma gravidez não desejada, após relação sexual 

desprotegida. 

O estudo do consumo, abuso e dependência das benzodiazepinas, mostrou-se ser um estudo de 

enorme utilidade, a fim de entender o perfil dos utilizadores destes fármacos, na Farmácia Gama. 

Com este trabalho, pude inferir que muitos utentes consomem esta medicação já há várias décadas 

e que uma percentagem alarmente de inquiridos não tem a mínima consciência da duração do 

tratamento desta classe farmacológica. Do mesmo modo, também me foi possível concluir que a 

grande maioria da amostra estudada não está alertada para o risco de dependência e vício que estes 

compostos poderão provocar. Não obstante, também observei que muitos utentes não realizavam o 

tratamento segundo a prescrição médica, tendo alterado o regime posológico sem aconselhamento 

com o médico ou o farmacêutico. Estes resultados foram extremamente preocupantes e levantaram 

questões na área da automedicação e farmacovigilância. 

Concluída esta etapa tão marcante para minha formação, fica a certeza da importância do papel do 

farmacêutico na sociedade e a consciência da relevância do exercício da atividade farmacêutica de 

uma forma digna e responsável. 
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Anexos 

Anexo I – Fachada principal da Farmácia Gama. 

 

 

Anexo II – Área de atendimento ao público. 

 

 

Anexo III – Balcão de aconselhamento em cosmética. 

 



53 
 

Anexo IV – Equipa que constitui a Farmácia Gama. 

Funcionários Cargos/Função 

Dra. Maria Luísa Saraiva Cabral Costa Diretora Técnica e Proprietária 

Dr. António Carlos Costa Farmacêutico Adjunto da Gerência 

Dra. Anabela Lopes Fonseca Farmacêutica Adjunta 

Dra. Bárbara Correia Farmacêutica 

Dra. Ana Bártolo Farmacêutica 

Dr. Ricardo Rodrigues Técnico de Farmácia 

Dra. Adriana Souza Gestora 

Sr. Narciso Coelho Ajudante Técnico 

D. Alexandrina Marques Ajudante Técnica/ Receção de encomendas diárias 

D. Helena Melo Ajudante Técnica 

D. Patrícia Cappelle Conselheira de Dermocosmética 

D. Cristina Matos 

 

D. Paula Rodrigues 

Receção de encomendas diretas 

 

Conferência de prazos de validade; Gestão da 

receção/devolução de encomendas 

D. Conceição Marques Auxiliar de limpeza/arrumação/contactos externos 

(correios, banco, centro de saúde, entrega ao 

domicílio) 
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Anexo V – Fatura de um fornecedor diário. 
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Anexo VI – Nota de devolução. 
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Anexo VII – Nota de crédito. 
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Anexo VIII – Circular informativa para a recolha de um lote do medicamento Tantum Verde® 

(ANGELINI). 
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Anexo IX – Receita em formato informatizado. 
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Anexo X – Receita em formato manual. 
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Anexo XI – Exemplo de erro de prescrição médica. 
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Anexo XII – Documento para faturação. 
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Anexo XIII – Guia de requisição especial de psicotrópicos e estupefacientes a um fornecedor. 
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Anexo XIV – Receita médica de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

 

 

Anexo XV – Documento de psicotrópico referente ao anexo XIV. 
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Anexo XVI – Receita de um medicamento manipulado. 
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Anexo XVII – Ficha de preparação de um medicamento manipulado. 

 

 

Anexo XVIII – Rótulo de um medicamento manipulado. 

 



66 
 

Anexo XIX – Tabela dos principais manipulados realizados na Farmácia Gama. 

Nome do 

manipulad

o 

Uso 

Terapêutico 

Principais reações 

adversas 

Precauções e 

contraindicações 

Condições de 

conservação 
Interações 

Conselhos 

fornecidos 

pelo 

farmacêutico 

Solução 

Alcoólica 

de Ácido 

Bórico à 

Saturação 

- Atividade 

bacteriostática e 
fungistática. 

- Tratamento 

tópico de otites 
externas. 

Se ingerida: 

- Perturbações 
gastro-intestinais 

(náuseas, vómitos, 

diarreia, dor 
epigástrica, 

gastrenterite 

hemorrágica) 
- Erupções cutâneas 

- Estimulação do 

Sistema Nervoso 
Central seguido de 

depressão 

- Esta solução está 

contraindicada em 
crianças com menos 

de 3 anos. 

- Não deve ser 
aplicada quando 

existirem feridas 

abertas na pele que 
reveste o canal 

auditivo externo ou 

quando o tímpano se 
encontrar perfurado. 

- Conservar à 

temperatura 
ambiente, em 

frasco de 

vidro âmbar 
tipo III, bem 

fechado. 

- A solução é 
estável por 2 

meses. 

 

 - Antes da 

aplicação a 
solução deve 

ser aquecida 

entre as mãos 
(37ºC). 

- O doente 

deve inclinar 
a cabeça para 

o lado 

contrário ao 
do ouvido 

afetado, 

aplicando III 
a VI gotas 

diretamente 
no ouvido e 

manter a 

posição por 5 
minutos. 

- Repetir o 

tratamento 
cada 2 ou 3 

horas, durante 

7 a 10 dias. 

Solução 

aquosa de 

Ácido 

Acético a 

2% 

- Atividade 
contra bactérias, 

fungos e 

protozoários. 
- Tratamento de 

otites externas, 

que não 
respondem aos 

tratamentos 

convencionais, 
e prevenção da 

otite média do 

nadador.  

- Ligeira irritação 
local, manifestada 

por leve sensação de 

ardência. 

- Não deve ser 
aplicada quando o 

tímpano se encontra 

perfurado. 

- Conservar à 
temperatura 

ambiente, em 

frasco de 
vidro âmbar 

tipo III, bem 

fechado. 
- A solução é 

estável 

durante 2 
meses. 

 

 - Antes da 
aplicação a 

solução deve 

ser aquecida 
entre as mãos 

(37ºC). 

- O doente 
deve inclinar 

a cabeça para 

o lado 
contrário ao 

do ouvido 

afetado, 
aplicando III 

a VI gotas 
diretamente 

no ouvido e 

manter a 
posição por 5 

minutos. 

- Repetir o 
tratamento 

cada 2 ou 3 

horas, durante 
7 a 10 dias. 

Solução 

aquosa de 

Permanga

nato de 

Potássio a 

0,1% (m/v) 

- Ação anti-

inflamatória e 

desodorizante.  
- Tem ainda 

propriedades 

adstringentes, 
anti-exsudativas 

e bactericidas. 

- Esta solução é 
utilizada na 

limpeza de 

feridas, úlceras 
e abcessos, no 

tratamento de 

dermatomicoses 
(nomeadamente 

pé de atleta). 

- Irritação dos 

tecidos. 

- Esta solução não 

deve ser aplicada 

com oclusão nem 
durante longos 

períodos, uma vez 

que pode ocasionar 
dermatites. 

- Esta solução 

mancha a pele, 
língua e roupa de 

castanho. 

- Conservar à 

temperatura 

ambiente, em 
frasco de 

vidro âmbar 

tipo III, bem 
fechado. 

- A solução é 

estável por 1 
mês. 

 

 - Utilizar esta 

solução em 

banhos ou sob 
a forma de 

compressas 

húmidas, 
procedendo-

se à lavagem 

das zonas 
afetadas 1 a 4 

vezes/dia. 

Suspensão 

Oral de 

- É um 
antibacteriano. 

Mais frequentes: 
- Prurido e erupções 

- Esta suspensão 
encontra-se 

- Conservar 
no frigorífico 

Interage com: 
- Ciclosporina 

- Administrar 
após as 
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Trimetopri

m a 1% 

(m/v) 

- Tratamento de 

gastroenterites, 

infeções do 

trato 

respiratório e 
profilaxia e 

tratamento de 

infeções 
urinárias. 

cutâneas 

- Vómitos e náuseas 

 

Raramente: 

- Icterícia colestática 
- Erupções 

exantematosas 

- Dermatite 
exfoliativa 

- Fotodermatites 

- Síndrome de 
Stevens-Johnson 

- Reações 

anafiláticas 
- Alterações 

geniturinárias e 

sanguíneas. 

contraindicada em 

grávidas e durante o 

aleitamento e não 

deve ser 

administrada a 
diabéticos nem a 

doentes com anemia 

megaloblástica. 
- Suspender o 

tratamento se o 

doente apresentar 
febre, palidez ou 

púrpura. 

- Doentes com 
insuficiência renal 

e/ou hepática: 

redução da dose a 
administrar.  

(entre 5-8ºC), 

em frasco 

bem fechado. 

- A suspensão 

pode ser 
utilizada até 2 

meses após a 

data de 
preparação. 

 

- Digoxina 

- Fenitoína 

- Procainamida 

- Varfarina 

- Zidovudina 

refeições ou 

juntamente 

com leite. 

- Aconselhar 

a realização 
de análises ao 

sangue, em 

tratamentos 
prolongados. 

 

 
 

 

Posologia 
normalmente 

utilizada: 

 
Infeções 

agudas: 

0.3 – 0.4 
ml/kg, 2 

vezes/dia, 

durante 10 

dias 

consecutivos. 

Dose 
máxima: 150 

mg/toma. 
 

Profilaxia de 

infeções 
urinárias: 

0.1 – 0.2 

ml/kg, 1 
vez/dia (à 

noite). 

Dose 
máxima: 100 

mg/toma. 

Solução 

Oral de 

Cloridrato 

de 

Propanolol 

a 0,1% 

(m/v) 

- Bloqueador β– 

adrenérgico não 
seletivo. 

- É usada no 

controlo da 
hipertensão e de 

arritmias 

cardíacas. 
- É ainda 

utilizada como 

adjuvante no 
tratamento de 

taquicardias 
desencadeadas 

pela 

tirotoxicose 
neonatal, na 

profilaxia de 

enxaquecas e/ou 
na diminuição 

do número de 

episódios 
recorrentes. 

- Também tem 

aplicação no 

tratamento do 

hemiangioma 

infantil, uma 
vez que reduz o 

volume, 

coloração e 
elevação do 

mesmo. 

- Destina-se, 
especialmente, 

ao uso 

- Os efeitos 

secundários ocorrem 
com maior 

frequência no início 

do tratamento. 
 

Frequentemente: 

- Fadiga 
- Tonturas 

- Cefaleias 

- Insónias 
- Depressão 

- Broncoespasmo 
- Vasoconstrição 

periférica 

 
Ocasionalmente: 

- Bradicardia 

- Bloqueio aurículo-
ventricular 

- Confusão 

- Sonolência 
- Parestesias das 

mãos 

- Neuropatia 

periférica  

- Miopatia 

- Miotonia 
- Visão turva 

- Hipoglicémia 

 
Raramente: 

- Náuseas 

- Vómitos 
- Diarreia ou 

obstipação 

- Está 

contraindicada em 
indivíduos com 

bloqueio cardíaco 

(grau II e III), em 
casos de ocorrência 

de bradicardia 

intensa, 
insuficiência 

cardíaca congestiva, 

choque 
cardiogénico, 

síndrome de 
Raynaud, miastenia 

gravis e asma 

brônquica. 
- Deve ser usada 

com precaução em 

pacientes com 
diabetes mellitus, 

hipoglicémia, 

hipotensão, 
obstrução das vias 

respiratórias, 

insuficiência renal 

ou hepática, em 

grávidas e no 

aleitamento. 
- A descontinuação 

do tratamento deve 

ser progressiva, uma 
vez que a 

interrupção abrupta 

pode originar 
síndrome de 

abstinência com 

- Conservar a 

solução no 
frigorífico (5-

8ºC), em 

frasco de 
vidro âmbar 

tipo III, bem 

fechado. 
- A solução é 

estável por 2 

meses. 
 

Interage com: 

- Cloropromazina 
- Haloperidol 

- Amitriptilina 

- Fluoxetina 
- Glucosídeos 

digitálicos 

- Quinidina 
- Lidocaína 

- Propafenona 

- Amiodarona 
- Indometacina 

- Fenilbutazona 
- Ácido 

acetilsalicílico 

- Clonidina 
- Nifedipina 

- Diltiazem 

- Verapamilo 
- Adrenalina 

- Atropina 

- Tubocurarina 
- Teofilina 

- Aminofilina 

- Cimetidina 

- Hidróxido de 

alumínio 

- Fenobarbital 
- Fenitoína 

- Glibenclamida 

- Insulina 
- Álcool etílico 

- Esta solução 

deve ser 
administrada 

antes das 

refeições e ao 
jantar, 

podendo ser 

diluída em 
líquidos. 

 

Posologia 
utilizada em 

pediatria: 
Hipertensão: 

Início: 1 

ml/kg, por 
dia, dividida 

em 2 tomas. 

Manutenção: 
1 – 5 ml/kg, 

por dia, 

dividida em 2 
a 4 tomas. 

Dose 

máxima: 16 

ml/kg/dia. 

 

Arritmias 
cardíacas: 

Início: 0.5 – 1 

ml/kg, por 
dia, dividida 

em 3 a 4 

tomas. 
Manutenção: 

2 – 4 ml/kg, 
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pediátrico. - Cãibras 

abdominais 

- Rash eritematoso 

- Prurido 

- Trombocitopenia 
- Agranulocitose 

- Eosinofilia 

 

aparecimento de 

suores, ansiedade, 

taquicardia e 

hipertensão. 

- Para crianças com 
síndrome de Down: 

ajustar a posologia, 

uma vez que a 
biodisponibilidade 

do cloridrato de 

propanolol está 
aumentada. 

por dia, 

dividida em 3 

a 4 tomas 

Dose 

máxima: 16 
ml/kg/dia. 

 

Taquicardias 
por 

tirotoxicose 

neonatal : 
2 ml/kg, por 

dia, dividida 

em 2 a 4 
tomas. 

 

Tratamento 
profilático da 

enxaqueca: 

0.6 – 1.5 
ml/kg, por 

dia, dividida 

em 3 tomas. 

Dose 

máxima: 4 

ml/kg/dia. 
 

Tratamento 
de 

hemiangioma: 

2 ml/kg, por 
dia, dividida 

em 3 tomas.  

Solução de 

Minoxidil 

a 5% 

- Agente 

vasodilatador 
periférico e 

estimula o 

crescimento 
capilar. 

- Tratamento da 

alopécia 
androgénica, da 

alopécia areata 

e como 
adjuvante no 

transplante de 

cabelo. 

Reações 

dermatológicas: 
- Prurido 

- Secura e 

descamação da pele 
- Irritação local ou 

ardência 

- Eczema 
- Seborreia  

- Inflamação de um 

folículo piloso 
- Eritema local 

- Exacerbação da 

perda de cabelo 
- Queda de cabelos 

ou pelos 

- Desenvolvimento 
de pelos numa 

região que 
normalmente não os 

possui. 

- A presença de uma 

lesão ou inflamação 
pode aumentar a 

absorção percutânea 

do minoxidil, 
aumentando assim o 

risco de 

aparecimento de 
efeitos adversos 

sistémicos. 

- O tratamento deve 
ser interrompido se 

ocorrer aumento da 

frequência cardíaca, 
aumento súbito de 

peso e inexplicado, 

dificuldade 
respiratória, 

agravamento ou 
aparecimento de 

angina de peito, 

edema da face, 
mãos, tornozelos ou 

abdómen ou outros 

efeitos sistémicos. 
- Também 

interromper no caso 

do couro cabeludo 
se tornar inflamado, 

irritado ou após 

queimadura solar 

grave. 

- Não administrar 

esta solução a 
mulheres com 

alopécia. 

- Esta solução não 
deve ser 

administrada a 

indivíduos com 
idade inferior a 18 

anos, na gravidez e 

- Conservar à 

temperatura 
ambiente, em 

frasco de 

vidro âmbar 
tipo III, bem 

fechado. 

- A solução é 
estável 

durante 2 

meses. 
 

- Por via tópica, 

evitar a 
administração 

conjunta com 

corticosteroides, 
retinoides e 

pomadas com 

bases oclusivas, 
porque favorecem 

absorção 

percutânea. 
- O Minoxidil, 

após aplicação 

cutânea, pode ser 
absorvido 

sistemicamente e 

interagir com 
outros 

medicamentos 
administrados 

concomitantement

e. Ex: potenciação 
da hipotensão 

ortostática quando 

administrado com 
Guanetidina.  

- A aplicação 

deve efetuar-
se com 

auxílio de um 

aplicador 
(spray ou 

conta-gotas) 

que dispense 
1 mL da 

solução. 

- Aplicar no 
centro da área 

afetada e, 

posteriorment
e, espalhar 

em camada 

fina, cobrindo 
a totalidade 

da área a 
tratar. 

- Aplicar 2 

vezes/dia 
(manhã e 

noite). 

- O cabelo e 
couro 

cabeludo 

deverão estar 
secos, antes 

da aplicação, 

e as mãos 

devem ser 

lavadas no 

final do 
emprego da 

solução. 

- Os 
primeiros 

resultados 

obtêm-se ao 
fim de 2 

meses, mas o 
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período de 

aleitamento e a 

pacientes 

hipotensos.  

- Está 
contraindicada em 

indivíduos com 

feocromocitoma. 

período de 

utilização é 

de 4 meses. 

- Advertir que 

os primeiros 
novos cabelos 

serão mais 

finos, curtos e 
despigmentad

os.  

 

 

 

 

 

 

Anexo XX – Classificação das principais BZD de acordo com o tempo de semi-vida do metabolito 

ativo e equivalência das doses orais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fármacos Doses orais equivalentes 
(mg) 

Tempo de semi-vida do metabolito 
ativo 

Triazolam 0.25 Curto (6-10 horas) 

Alprazolam 0.5 

Médio (20-30 horas) 

Bromazepam 3 

Lorazepam 1 

Oxazepam 15 

Temazepam 10 

Clonazepam 0.25 

Longo (60-100 horas) 

Clorazepato 
dipotássico 

10 

Clordiazepóxido 25 

Cloxazolam 0.5 

Diazepam 5 

Flurazepam 15 
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Anexo XXI – Inquérito realizado na Farmácia Gama. 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Estágio Curricular 
 

 

 

Ojetivo: Avaliar o consumo de benzodiazepinas na Farmácia Gama e respetiva dependência.  

 
Todos os dados recolhidos serão tratados como objeto de estudo pessoal sendo mantida toda a 

confidencialidade do processo e dados utilizados. 

 

I- Caraterização sócio-demográfica  

 

1. Idade: _____  Género: F __ M__  

2. Raça: Caucasiana___ Negra___ Outra. Qual?___  

3. Estado civil: Solteiro__ Casado/União de facto__ Divorciado__ Viúvo__  

4. Número de pessoas do agregado familiar:____  

5. Nível de escolaridade: Nunca foi à escola___ 1º ciclo (4ªa classe/6º ano de escolaridade)___ 2º 

ciclo (7º,8º ou 9º ano de escolaridade)__ 3º ciclo( 10º,11º ou 12º ano de escolaridade)___ Concluiu 

o ensino superior____  

6. Profissão:_______________________________________  

7. Situação profissional atual: Estudante____ Trabalhador no ativo_____ Desempregado____ 

Reformado____  

8. Hábitos tabágicos: Sim___ Não____  

9. Consumo de bebidas alcoólicas: Nunca______ Socialmente____ Às refeições___ (2 copos por 

dia) Dentro e fora das refeições____( mais de 4 copos por dia) 

 

10. Consumo de cafeína: Nunca____ Pouco____ (1 café por dia) Moderadamente____ (2 a 3 cafés 

por dia) Excessivamente____ (mais de 3 cafés por dia) 

 

 

 

II- Componente fisiofarmacológica  

 

1. Sabe para que patologia é que está a tomar a(s) benzodiazepina(s)? Sim. 

Qual?________________________ Não____ 

 

2.Quantas benzodiazepinas diferentes toma atualmente? ____ 

 

Benzodiazepina (substância 

ativa ou nome comercial) 

Dosagem 

(mg) 

Como toma o 

medicamento? 

Quando começou a 

tomar esta medicação? 
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3. Quem lhe prescreveu/aconselhou esta medicação? Médico de família____ Especialista___ Outra. 

Qual?______ (Familiar, amigo, …) 

4. Como obtém, normalmente, a medicação? Através de receita médica____ Sem receita médica 

____ 

5. Toma o medicamento de acordo com o que lhe foi recomendado pelo médico? Sim____ 

Não____  

6. Sente-se bem com a medicação atual? Sim____ Não____(passar para 6.1.) 

6.1. Durante o período de tratamento sentiu agravamento dos sintomas? Sim. 

Quais?___________ Não____  

7. Tem noção que este tipo de medicamentos pode provocar dependência, tanto psíquica como 

física? Sim____ Não____  

8. Sabe por quanto tempo é que esta medicação deveria ser usada? Não sabe____ 1 mês____ 3 

meses____ 1 ano____ Mais que 1 ano____ 

 

  

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo XXII – Panfleto informativo referente ao caso de estudo das benzodiazepinas. 

 Vista exterior 
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 Vista interior 
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Anexo XXIII – Tabela de sistematização da contraceção de emergência. 

 

 

Dosagem e substância 

(s) ativa (s) 
1.5 mg de Levonorgestrel 

Mecanismo de ação 

 Não se encontra totalmente estabelecido. 

 Sabe-se que atrasa ou bloqueia a ovulação caso a relação sexual tenha ocorrido na fase pré-

ovulatória. 

 Contudo, alguns autores acreditam que poderá ter algum efeito pós-ovulação. 

Modo de 

administração 
1 comprimido até 72h após a relação sexual. 

Contraindicações e 

interações 

medicamentosas 

A toma não deve ser aconselhada em caso de: 

 história prévia de gravidez ectópica ou em caso de salpingite 

 alteração hepática grave ou síndrome de má absorção grave, como é o caso da doença de 

Crohn 

 história familiar ou pessoal de fatores de risco para trombose 

 problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou 

má absorção de glucose-galatose 

Este produto interage com: 

 anticonvulsivantes (fenobarbital, fenitoína, primidona e carbamazepina) 

 antibacterianos (rifabutina, rifampicina e griseofulvina) 

 medicamentos utilizados no tratamento do VIH (ritonavir) 

 alguns produtos de origem vegetal que contenham Hypericum perforatum 

Situações Especiais 

 Não está indicado em caso de gravidez confirmada, uma vez que não é capaz de a 

interromper, ou seja, não tem efeito abortivo. 

 Poderá ser utilizado se a paciente estiver em fase de amamentação. Contudo, o 

levonorgestrel é excretado no leite materno, sendo que a amamentação deve ser feita 

imediatamente antes da ingestão deste produto e evitada nas 8h que precedem a toma. 

 Apesar de não estar completamente comprovado, existe o risco deste produto apresentar 

menor eficácia em mulheres com mais de 75kg e ser até ineficaz em mulheres com peso 

superior a 80kg.   

Efeitos secundários 

Comuns: 

 Cefaleias e Tonturas 

 Náuseas e Vómitos 

 Fadiga 

 Dor abdominal inferior 

 Alterações menstruais, nomeadamente, 

atraso na menstruação 

 Diarreia, até 48h após a toma 

 Xerostomia 

 Sangramento vaginal 

Raramente: 

 Tensão mamária 

 Depressão 

 Alopécia 

 Dor pélvica 

 Amenorreia 

 Sépsis 

 Angioedema 

 Sangramento uterino 

 

Prescrição médica Não necessita de prescrição médica e é dispensado independentemente da idade da paciente. 

 

 

Contraceção de emergência 
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Dosagem e 

substância (s) 

ativa (s) 

Método de Yuzpe (50 µg de 

etinilestradiol + 250 µg de 

levonorgestrel) 

30 mg de acetato de ulipristal 
Dispositivo intrauterino 

(DIU) 

Mecanismo de 

ação 

 Altera a diferenciação do 

endométrio, na altura da 

ovulação, apresentando 

assim condições 

desfavoráveis à nidação, 

devido às modificações 

morfológicas e 

enzimáticas que ocorrem. 

 A fase luteína encontra-se 

diminuída. 

 Inibe a rutura folicular, a 

100%, se administrado antes 

da subida de LH. 

 Após incremento dos níveis de 

LH, consegue atrasar a rutura 

do folículo. 

 Ligação ao recetor da 

progesterona, com elevada 

afinidade, inibindo ou 

atrasando a ovulação. 

 Normalmente não é 

usado como 

contracetivo de 

emergência, mas sim 

como contraceção 

regular a fim de prevenir 

a gravidez. 

 Porém pode ser utilizado 

após relação 

desprotegida, atuando 

localmente, de maneira 

a impedir o 

desenvolvimento do 

blastócisto. 

Modo de 

administração 

2 comprimidos até 72 após 

relação sexual, repetindo a 

dose 12h depois. 

1 comprimido até 120h após 

relação sexual. 

Inserção até 120h após 

relação sexual. 

Efeitos 

secundários 

 Vómitos 

 Diarreia 

 Cefaleias 

 Dor abdominal inferior 

 Fadiga 

 Tensão mamária 

 Náuseas 

 Infeções 

 Perturbações menstruais 

 Cefaleias 

 Espasmos 

 Dor abdominal 

 Dispecia 

 Mastalgia 

 Acne 

 Menstruações mais 

longas, abundantes e 

dolorosas 

 Infeção do útero 

 Perfuração do útero 

 Dores ou contrações 

uterinas 

 Raramente poderá 

ocorrer expulsão do 

DIU, sem que a paciente 

se aperceba 

Contraindicações, 

gravidez e 

amamentação 

Encontra-se contraindicado nas 

seguintes situações: 

 Gravidez 

 Presença ou antecedentes 

de processos 

tromboembólicos venosos 

ou arteriais e estados que 

predispõem para tais 

doenças  

 Presença ou antecedentes 

de tumores no fígado 

 Cancro da mama ou do 

 Encontra-se contraindicado na 

gravidez e na amamentação, 

uma vez que é excretado no 

leite materno. 

 Não é recomendada a 

utilização em mulheres com 

asma grave não controlada de 

forma suficiente com um 

glucocorticoide oral. 

 

 Se existem dúvidas 

quanto à possibilidade 

de gravidez, o DIU não 

deve ser colocado na 

semana que antecede a 

menstruação. 

 Não interfere com a 

amamentação. 
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endométrio existentes ou 

tratados 

 Antecedentes de herpes da 

gravidez 

Quando utilizado durante o 

aleitamento, a produção de 

leite poderá estar reduzida 

durante algum tempo. Por 

outro lado, pequenas 

quantidades de substâncias 

ativas poderão ser excretadas 

no leite materno. 

Situações 

Especiais 

 Após a toma deste 

produto, apenas se devem 

ser utilizados 

contracetivos de barreira, 

até ao aparecimento da 

próxima menstruação. 

 Já não se encontra 

disponível, uma vez que 

foi removido do mercado. 

 A sua toma não é 

recomendada a utentes com 

menos de 18 anos. 

 A ação dos contracetivos 

hormonais combinados e com 

base apenas em 

progestagénios poderá ser 

diminuída. Assim, até ao 

aparecimento da próxima 

menstruação, apenas se devem 

utilizar métodos contracetivos 

de barreira. 

 Em termos de 

contraceção de 

emergência, 

normalmente, referem-

se os DIU de cobre.  

 O cobre afeta a 

motilidade, viabilidade, 

reação acrossómica e a 

capacidade de 

fertilização dos 

espermatozoides. Por 

outro lado, o cobre 

também aumenta a 

atividade do músculo 

liso nas trompas de 

Falópio. 

 Não altera o humor, 

peso, desejo sexual nem 

o risco de desenvolver 

cancro, uma vez que 

não é um método 

hormonal. 

Prescrição médica 
Necessita de prescrição 

médica. 
Necessita de prescrição médica. 

Necessita de inserção por um 

ginecologista. 
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Anexo XXIV – Folheto informativo referente ao caso de estudo da contraceção de emergência. 

 Vista exterior 
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 Vista interior 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria representa un papel fundamental e 

insustituible, ya que asegura la gestión de todo el circuito del fármaco en la 

Farmacia del hospital, desde su recepción hasta el momento de la remisión, 

sehan pacientes hospitalizados o ambulatorios. Los responsables de este servicio 

mantiene una estrecha relación con los otros profesionales del hospital, 

incluyendo médicos y enfermeras, asegurando el uso racional del medicamento, 

reduciendo los errores relacionados con la medicación y contribuyendo al 

bienestar de la población. 

Las responsabilidades principales del Servicio de Farmacia del hospital, según el 

Decreto Ley 29/2006, de 26 de julio, “Garantías y uso racional de medicamentos y 

productos sanitarios”, de España, son: 

a) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, 

correcta conservación, cobertura de requerimientos, almacenaje, preparación de 

fórmulas magistrales o preparados oficinales y dispensación de los medicamentos 

necesarios para las actividades en el hospital y los de tratamiento ambulatorio, 

tratamientos que requieran una particular vigilancia, supervisión y control; 

b) Establecer un sistema eficaz y distribución segura de los medicamentos, tomar 

las medidas necesarias para garantizar su correcta administración, almacenar y 

distribuir los productos sometidos a investigación clínica y garantizar el 

cumplimiento de la legislación sobre medicamentos con sustancias psicoactivas o 

cualquier otro medicamento que requiera un control especial; 

c) Forman parte de comisiones que ayudarían a sus conocimientos para la 

selección y evaluación científica de los medicamentos y su uso; 

d) Establecer un servicio de información de fármacos para todos los profesionales 

del hospital, un sistema de farmacovigilancia en hospital, estudios sistemáticos de 

la utilización de medicamentos y actividades de farmacocinética clínica; 

e) Desarrollar actividades de capacitación relacionadas con su área de 

especialización dirigido a otros profesionales de la salud del hospital y los 

pacientes; 

f) Desarrollar investigaciones y participar en ensayos clínicos; 
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g) Coordinar la gestión de la compra de medicamentos y productos sanitarios y 

asegurar la calidad de los mismos. 

Este manual  complementa y registra las actividades que voy a desarrollar en los 

tres meses de estancia en una farmacia hospitalaria. A diferencia de otras 

prácticas que se realizan en la facultad, cuyo contenido es más académico o 

experimental, las prácticas tuteladas tienen un contenido más profesional, pues 

toda la actividad desarrollada tiene una faceta asistencial que es necesario 

conocer. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. Actividades docentes 
 
Asisti a las siguientes actividades: 

 

- Sesiones monográficas: sesiones que se realizan todas las semanas en el 

Servicio de Farmacia donde un farmacéutico revisa un tema de interés.  

 

Dia 05/02/2014: “Protocols consensuats MHDA”; Dra. Montserrat Canela Subirata, 

Dra. Sónia Jornet Montaña  

Dia 12/02/2014: “Posologia y adherencia al tractament antiretroviral”; Marta Martín 

Marqués, Dra. Montserrat Canela Subirata, Dra. Sónia Jornet Montaña 

Dia 26/02/2014: “Lesiones purpúricas en extremdidades inferiores: caso clínico 

medicina interna (Paciente PMS)”; Maria Lidón Castillo Palomares, Dra. Laura 

Canadell Vilarrassa 

Dia 05/03/2014: “Bibliografia Grupo A”; Josep Torrent, Dra. Maria Vuelta 

Dia 12/03/2014: “Bibliografia Grupo B”; Marta Martín Marqués, Dra. Montserrat 

Canela Subirata, Dra. Sónia Jornet Montaña, Maria Lidón Castillo Palomares, Dra. 

Laura Canadell Vilarrassa 

Dia 19/03/2014: “Diversos”; Dra. Montserrat Canela Subirata, Dra. Sónia Jornet 

Montaña, Dra. Laura Canadell Vilarrassa, Dra. Maria Vuelta 

Dia 26/03/2014:  “Diversos”; Josep Torrent, Marta Martín Marqués 

Dia 02/04/2014: “Manejo de las interacciones en el paciente polimedicado en 

tratamiento con triple terapia para el VHC”; Marta Martín Marqués, Dra. Sónia 

Jornet Montaña 

 

- Videoconferencias: sesiones de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (a través de videoconferencia).  
 
Dia 07/02/2014: “Investigatión en resultados en salud en patologia infecciosa”; 

Dra. Mónica Ferrit Martín  
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Dia 19/02/2014: “Estudio comparativo multidisciplinar de las equinocandinas”; Dra. 

María Teresa Tejerina, Dr. Guillermo Quindós, Dr. Agustín Gómez de la Cámara, 

Dr. Isidro Jarque, Dr. Ricard Ferrer 

Dia 21/02/2014: “Intervenciones para mejora de salud en precripción electronica”; 

Dra. Salazar  

Dia 25/02/2014: “Seguridad del paciente en Oncologia”; Dr. José Francisco López 

Vallejo  

 

- Jornadas 
 

Dia 20/02/2014: “Retos 2014: Coste-Eficacia y manejo de interacciones en el 

paciente VIH”; Dr. Josep Mª Gatell Artigas, Dra. Montse Tuset Creus, Dr. José 

Moltó Marhuenda, Dra. María Ángeles Andreu Crespo 

 

2. Cronograma de actividades  

 
Tabla 1. Tabla resumo de las actividades realizadas 
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MÓDULO I: GESTIÓN FARMACÉUTICA  
 

Tabla 2. Guía de actividades del Módulo I – Gestión Farmacéutica  

 
 
PRÁCTICA A – ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE FARMACIA 
 
Las funciones farmacéuticas previamente definidas según la Ley de Garantías y Uso 

Racional de Medicamentos y de Productos Sanitarios Española (Ley 29/2006 de 26 

de junio) se desarrollan en colaboración con otros servicios clínicos en el hospital.  

Para asegurar todas las responsabilidades, el Servicio de Farmacia del Hospital 

Universitari Joan XXIII dispone de una determinada estructura física y personal para 

dar servicio a diferentes usuarios: 
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a) Estructura física: almacén, dispensación de medicamentos en unidosis, 

laboratorio de farmacotecnia, área de preparaciones estériles, área administrativa, 

área de información y área de pacientes ambulatorios. 

 

b) Usuarios: servicios médicos, enfermería, pacientes ingresados en el hospital, 

pacientes externos y dirección del hospital. 

 

c) Jerarquía profesional: jefa de servicio, adjuntas especialistas de área 

farmacéutica, residentes (R1, R3 y R4), enfermeras, auxiliares de farmacia y personal 

administrativo. 

  

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitari Joan XXIII se divide 

en varias áreas: almacén, unidosis, preparación de citostáticos, preparación de 

mezclas intravenosas/nutrición parenteral, farmacotecnia, dispensación 

ambulatoria de medicamentos, sala de reenvasado y área administrativa. 

El Servicio de Farmacia dispone de un programa informático de gestión de 

medicamentos (Silicon) que está conectado con el programa general de historias 

clínicas (SAP). 

Este hospital tiene 365 camas que están incluidas en un programa informático 

(Silicon), que sirve a todos los departamentos del hospital, excepto: intermedios, 

cardiología, UCI, Pediatría, UCI intermedios y UCI neonatal, que utilizan otro 

programa. 

Todos los documentos que contienen información confidencial del paciente (por 

ejemplo: nombre, edad, diagnóstico, patología,...) deben ser incinerados 

apropiadamente. Para eso, el hospital contrata a una empresa que pone una caja 

de seguridad en el hospital, donde se colocan todos estos papeles para que esta 

información no salga intacta del hospital y se da a conocer al público en general. 
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Figura 1. Puerta del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitari Joan XXIII 

 
PRÁCTICA B – ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS  
 
Diariamente se cuentan los medicamentos de almacén que se deben comprar y el 

ordenador hace una propuesta de compra automática (sale todo lo que está por 

debajo del mínimo) mediante el programa informático (Silicon). Esta propuesta 

sirve como guía para la jefa de Farmacia a la hora de comprar y la jefa determina 

el número de cajas que deben comprarse. Despues envía la solicitud a la 

Secretaría que se encarga de realizar el pedido al laboratorio farmacéutico. 

A nivel de la Secretaría, cuando los productos llegan al Servicio de Farmacia del 

Hospital, el albarán dentro de las cajas se compara con el documento que 

acredite la solicitud formulada por los administrativos (que se envía al laboratorio 

por FAX). Así se confirma el número de solicitud, la marca, cantidad, entre otras 

cosas. Cuando hay algo que no coincide, para ayudar se llama al laboratorio para 

resolver el problema. Por ejemplo, si el problema radica en la cantidad que ha 
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llegado, esto puede deberse a la ruptura de estoc del laboratorio, a errores, entre 

otros. 

Más tarde, los administrativos entran el albarán en el programa (Silicon) a través 

de: número de pedido, número de albarán, fecha de albarán, lote, caducidad y 

cantidad. También se confirma el precio y si no coincide, se debe solucionar el 

problema con el laboratorio. En el documento (albarán) se escribe el número de 

entrada, la fecha y el sello del Servicio de Farmacia. 

Los errores son muy frecuentes y conducen a grandes perdidas de tiempo 

(ejemplo: pedidos que no llegan al precio mínimo y se tienen de ampliar, precios 

que son diferentes y  obligan a modificarlos, rupturas, cambio de presentación, 

cambio de laboratorio, reclamaciones de pedidos que no llegan y vulneraciones 

de concursos,...). 

Todavía hay otros tipos de compras que se realizan en este servicio, tales como: 

a) Compra a través del teléfono del paciente a farmacia del hospital: Nutriciones 

Domiciliarias. Los que son nutriciones de inicio se tiene de crear un documento 

según los modelos de los diferentes laboratorios, con el nombre del paciente o 

miembro de la familia. En el programa de farmacia hacen el ingreso y distribución, 

así como el control de las nutriciones dispensadas. 

b) Compra de vacunas hospitalares por correo electrónico, pide a los CAPs a 

través de otro programa, antes de entrar el estoc que hay en este momento. 

Hacemos nuestra entrada de albarán en Silicon para hacer la entrada de la orden. 

c) Compra de vacunas por el Servicio de Alergias: tenemos que crear la portada 

del paciente, hacer el pedido y enviar por fax. 

d) Compra por correo electrónico de medicamentos Oncosud, pedirá el Hospital 

Sant Joan de Reus, con una cubierta, después de crear orden y entrar en el 

albarán. 

e) Compra de Estupefacients: se genera el albarán de compra y el vale de 

estupefacientes se envia por correo postal. 

f) Compra de FAGRON: el pedido por fax al Fagron Ibérica, una vez aceptada la 

factura proforma, se envia a contabilidad por fax, para que el laboratorio sirva los 

productos. 

g) Compra Socio-Sanitario: hacer pedido por correo electrónico y luego aplicar en 

Silicon y es dispensado. 
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h) Compra de METADONA: pedidos se realizan tres veces al año por carta y toma 

el control de la recepción. 

 
PRÁCTICA C – ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS  
 

El almacén se divide en varias áreas claramente diferenciadas: general, 

antiinfecciosos, neveras y cistostáticos. 

A la llegada de los paquetes con la medicación desde el laboratorio farmacéutico 

se comprueba que coincida  el lote, la fecha de caducidad y la cantidad recibida 

con la que consta en el albarán de entrega del laboratorio. También es muy 

importante comprobar la integridad de las muestras, así como asegurar que 

llegaron en condiciones adecuadas. Para las muestras que deben mantenerse a 

temperaturas bajas (nevera o congelador), se debe comprobar si durante el 

transporte las muestras están siempre dentro del rango de temperatura adecuada 

y si los dispositivos de control de temperatura registran las variaciones de 

temperatura. Inmediatamente a continuación, las muestras se colocan en la 

nevera/congelador con la temperatura adecuada. 

En cuanto a medicamentos almacenados en la nevera, cada día, mañana y tarde 

(8h y 20h), las Auxiliares de Farmacia miran las temperaturas de las neveras y 

firman un documento de supervisión.  También se controla la temperatura del 

almacén. Desde la tarde de sábado hasta lunes, no se hace este trabajo. Pero, 

hay sensores que controlan la temperatura y envían los datos al ordenador. 

Cuando algo no está bien, un alerta es enviado al teléfono móvil de la persona 

responsable de seguridad y se llama al mantenimiento. Si no hay ninguna 

resolución del problema, se cambia la medicación de nevera. 

Una vez recibido y comprobado el medicamento y tras la entrada en el estoc, el 

medicamento se almacena en el lugar apropiado, dependiendo de las condiciones 

de temperatura deseadas.  

En relación a lo almacenamiento de medicamentos en las estanterías de almacén, 

esto se hace de la siguiente manera: los medicamentos que tienen una caducidad 

más corta están colocados en frente, claramente visibles y, si es posible, 

destacada con una citación. Aquellos que tienen una mayor caducidad, se 

colocan detrás de estos. 
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Figura 2. Almacén y neveras del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitari Joan 

XXIII 

 
PRÁCTICA C1 – CONTROL DE CADUCIDADES 
 

Cada mes, se obtiene un listado (nombre comercial y genérico del medicamento) 

del ordenador y se hace una revisión a nivel del almacén y zona de preparacións 

de unidosis, en cuanto a la caducidad de los medicamentos que existen. Todos 

los medicamentos que expiran ese mes se etiquetan de forma legible para 

dispensarse primero. Los medicamentos que caducan se devuelven al laboratorio.  

 
PRÁCTICA C2 – ALMACENAJE DE MEDICACIÓN EN LAS NEVERAS DE LAS 
UNIDADES DE ENFERMERÍA: CONTROL DE TEMPERATURAS  
 
En las Unidades de Enfermería, el control de la temperatura de las neveras se 

realiza una vez al día, durante la noche (a las 00h), porque es entonces cuando la 

nevera esté abierta/cerrada con menos frecuencia. Cuando la batería de los 

sensores está a punto de terminar, aparece un mensaje en la pantalla ("LOW") 

que recomienda al supervisor descargar la información del sensor y cambiar la 

pila. Se observan las alarmas de temperatura que han ocurrido en ese periodo de 

tiempo. Después las alarmas son enviadas por FAX al mantenimiento. 
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PRÁTICA C3 – CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA NEVERA DE 
ENSAYOS CLÍNICOS   
 

Es importante controlar la temperatura de varias áreas del Servicio de Farmacia, 

tales como: temperatura ambiente, neveras, almacén, citostáticos y ensayos 

clínicos. 

Durante mi estadía en el hospital, había un control de temperatura de las neveras 

que almacenan los medicamentos relativos a ensayos clínicos. Por lo tanto, cada 

4 minutos se realiza un registro de temperatura que es enviado a lo ordenador por 

radiofrecuencia. A través de un programa informatico (TESCO) se recogen los 

registros de todas las temperaturas leidos durante un periodo determinado. Todas 

las alarmas (T > 8 º C) son adecuadamente marcados en las tablas y enviadas 

por FAX a mantenimiento. 

 
PRÁCTICA D – DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS POR ESTOC DE 
UNIDADES DE ENFERMERÍA 
 
Cada día se realiza la preparación de todas las solicitudes de medicación que 

llegan de diferentes Unidades de Enfermería a través del programa informático 

Silicon (ex: UCI, Urgencias…) hasta lo Servicio de Farmacia. Se preparan y se 

hace un albarán de salida en Silicon. 

Este hospital sirve también 45 CAP’s que han pasado de la petición en formato 

papel a la petición informática, en la que consta la cantidad de medicamento 

pactado. Esta petición vino, por ejemplo en el día 15 de cada mes y el hospital 

tiene hasta el final del día 14 del mes siguiente para dispensar el medicamento. 

Esta petición fue validada posteriormente por un farmacéutico. Sin embargo, con 

este sistema, los CAP’s estaban pidiendo a todos los medicamentos que querían 

sin ninguna restricción. Por este motivo, se definió un estoc pactado para cada 

uno de ellos. Esta acción se basó en el consumo de medicamentos en los últimos 

5 años. Además, hubo una investigación sobre la medicación utilizada sólo para 

unos pocos CAP’s, para saber la razón de su uso. En la actualidad, la aplicación 

se lleva a cabo por el programa informático (Silicon), siendo la dispensación 

dividida durante todo el mes para cada CAP. Así, cada día llega al hospital una 

solicitud para un CAP diferente y así la dispensación está más organizada. Una 
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caja es preparada para un determinado CAP, se etiqueta con su nombre y es más 

tarde recogida por un responsable. 

 
PRÁCTICA E – GESTIÓN ECONÓMICA  
 
Se realizan comisiones (concursos), donde participan todos los hospitales del ICS 

para elegir la marca del producto a comprar. Este trabajo está hecho en 

Barcelona, cada 2 años. Cada hospital se encarga de algunos medicamentos y 

asigna una puntuación a cada medicamento ofertado (marca comercial) por 

laboratorio. La elección de la marca está hecha para ser utilizada en todos los 

hospitales del ICS. 

Hay también una comisión interna en el hospital para cambiar de fármaco. 

El método y los procedimientos descritos están diseñados para desarrollar los dos 

procesos que se han desarrollado alrededor de la GFTICS y que se han descrito 

anteriormente: 

• Elaboración de la GFTICS de las diferentes guías existentes y el EQPF. 

• Evaluación de la inclusión o exclusión de medicamentos en el GFTICS. 

La aplicación del método y el procedimiento descrito a continuación consejos en 

la preparación de un informe de evaluación. El informe de evaluación es el 

documento que el CFT de un hospital debe someterse al grupo coordinador de la 

GFTICS para su validación. 

El coordinador del grupo de los GFTICS hizo un informe de validación, de 

estructura similar, que se somete a la prueba CFT para su consideración. 

El método y el procedimiento descrito se basan en la experiencia acumulada de la 

CFT diferente en los diversos hospitales del ICS y el ICO, en el grupo de 

programa Génesis madre método y procedimiento de CANM ICS. 

El análisis comparativo de la eficacia (o efectividad), los no deseados efectos (y 

otros elementos relacionados con la seguridad), la conveniencia y las cuestiones 

económicas de la medicina, evaluó en comparación con el fármaco de referencia 

permite concluir si la droga debe ser incluida o excluida de la GFTICS. 

Para cada uno de los cuatro criterios, usted puede evaluar si la medicina lo 

evaluaron tiene ventajas (es mejor), Contras (peor) o pueden ser consideradas 

como similares en relación con las drogas. 
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Con el fin de llegar a una conclusión lógica, que es útil desde el punto de vista 

clínico y equitativa sobre la posible inclusión o exclusión de droga evaluada, es 

necesario seguir un proceso de toma de decisiones dentro de la zona. El proceso 

tiene que integrar todos los criterios de selección (cuatro) según una secuencia 

jerárquica consistente. En primer lugar, es necesario considerar su eficacia 

comparativa, en según lugar su asociación con efectos no deseados, en tercer 

lugar su conveniencia y en cuarto lugar en las cuestiones económicas. 

Las conclusiones deben llegar a una de las siguientes recomendaciones: 

• A: la droga está incluida en el GFTICS 

• B: la droga está incluida en el GFTICS para ciertos tipos de pacientes o ciertos 

hospitales 

• C: la droga está incluida en el GFTICS que se utilizará según un protocolo de 

atención o una guía de práctica clínica 

• D: la droga queda excluida de la GFTICS 

 
PRÁCTICA F – DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL 
SOCIOSANITARIO 
 
El Hospital Universitari Joan XXIII dispensa medicamentos para un Hospital 

Sociosanitario cercano (Francolí). 

Cada semana hay una dispensación de medicamentos para reponer el estoc de 

las Unidades de Enfermería del Hospital Sociosanitario Francolí  y de su propia 

Unidad de Farmacia Hospitalaria. 

Así, primero se va a todas las Unidades de Enfermería del Francolí y se observa 

el estoc de cada medicación. A través del estoc máximo y mínimo que debe 

contener cada  cajón de medicación, se mira lo que está faltando. Después de 

este trabajo, los medicamentos en falta se recogen en la Farmacia del Hospital 

Francolí y se colocan en cada Unidad de Enfermería. 

 
PRÁCTICA G – CAMBIO DE MEDICAMENTOS POR DESABASTECIMIENTO  
 

Si algún medicamento ya no se fabrica momentáneamente por la industria o si 

hay un cambio de presentación, se hace un anuncio a todos los jefes de cada 

Unidade de Enfermería y cada sector, así que son conscientes de estos cambios, 
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ya que pueden cambiar el método de administración o la dosis. Luego, los 

farmacéuticos han acudido a cada servicio y hacen su regreso, alertando al 

personal presente. 

Durante mi estancia en el hospital hay habido un intercambio del medicamento 

“Boi-k”, donde yo he participado.  

 

PRÁCTICA H – EQUIVALENTES TERAPÉUTICOS  
 
Se elaboró un protocolo que contiene todas las clases de medicamentos 

disponibles en el Hospital Universitari Joan XXIII y sus respectivos equivalentes 

terapéuticos, para que cuando un paciente acude al hospital, con un medicamento 

en particular que no existe en lo mismo, el médico puede optar por un equivalente 

y está disponible para ser administrado, como cualquier alteración de las dosis. 

Con este fin, se consultó bibliografía existente, en particular, protocolos de otros 

hospitales, para conjuntamente con la jefa, si tan sólo pudiera llegar al modelo 

apropiado. 

Pero, ni todo es perfecto porque por ejemplo, el ENALAPRIL es diferente del 

LISINOPRIL, porque para pacientes infartados, ENALAPRIL es mejor y si se hace 

el cambio, no se hace un trabajo correcto y seguro. Con las heparinas de bajo 

peso molecular ya no hay ese problema, porque se pueden cambiar entre ellas.  

La siguiente tabla muestra un ejemplo que está hecho por mi, durante mi 

estancia.  
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Tabla 3. Ejemplo de una tabla de equivalentes terapéuticos  
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MÓDULO II: SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS  
 

PRÁCTICA A - ERRORES DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
El farmacéutico encargado de calidad es el responsable del proceso por la 

determinación de la tasa de errors de administración de medicamentos.  

El farmacéutico encargado de calidad organiza y delega este trabajo al personal 

suficientemente formado (enfermera y/o farmacéutico).  

Este trabajo es realizado en la primera semana del mes de febrer, junio y octubre. 

El farmacéutico encargado de calidad saca, del programa informático (Silicon), las 

hojas de administración de medicamentos de enfermería de 24 horas de 10% de 

los pacientes ingressados en Unidades de Enfermería con unidosis. 

Con estas hojas es revisada cada administración de medicamentos y es 

comprovada la coincidencia de la prescripción médica y la administración de 

enfermería.  

Por cada administración es determinada si la hora de administración coincide con 

la que consta a la prescripción médica (se admite una diferencia de dos horas 

anteriores y posteriores a la hora que consta a la prescripción). Si es superior a 

dos horas es considerado un error de administración, excepte si la enfermera ha 

retardado la administración por alguna causa.  

 

- Si a la administración: la enfermera hace constar “V” (administrada), es 

considerada administración correcta. 

e Si a la administración: la enfermera hace constar “X” (anulada), es considerada 

administración correcta.  

- Si a la administración: la enfermera hace constar en “Proceso”, es considerada 

administración correcta.  

- Si a la administración: la enfermera hace constar “Pendiente”, es considerada 

administración correcta si se ha administrado a posteriori. 

- No es contabilizado las administracions “si cal”.  

 

La persona encargada registra al hoja excel de registro de errors de 

administración por Unidad de Enfermería: número de errors de administración y 
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de administraciones. Esta información se registra por cada Unitadad de 

Enfermería.  

 

 
 

El requisito por la tasa de errores de administración es que ha de ser inferior al 

2%.  

 

La persona encargada de ese trabajo passa al farmacéutico responsable de la 

calidad la información seguiente para archivar: la hoja excel de registro de errores 

de administración por Unidad de Enfermería y la hoja de administración de 

medicamentos de enfermería (programa de gestión de medicamentos: Silicon). 
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MÓDULO III: INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS  
 
PRÁCTICA A - FUENTES DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

La información de medicamentos es un área cada vez más necesaria dentro de la 

actividad farmacéutica y es entendido como el conjunto de conocimientos y 

técnicas que tienen como objetivo principal permitir la transmisión de los 

conocimientos en materia de medicamentos. Tiene como objetivo optimizar la 

terapia individual y la sociedad. 

Existen dos tipos de información: información pasiva, que ofrece una respuesta a 

la pregunta de consultador y activa, si la iniciativa es tomada por el informante. 

Todos los días por la mañana, cuando nos reunimos con la jefa para hacer las 

compras necesarias, ella preguntaba por varios principios activos, que no 

sabemos y hacemos una breve investigación para la adquisición de 

conocimientos. 

Las preguntas se basan en su uso, dosis, reacciones adversas, que está 

disponible en este hospital y porque esta disponible ese e no otro, entre otros. 

Se realizaron búsquedas en el Vademecum, Bot y otras fuentes disponibles en el 

hospital. 

Hice algunas investigaciones sobre las distintas clases de antifúngicos que 

existen en el hospital y tuvieron una pelea con la jefa sobre posibles efectos 

adversos, que sería en definitiva fuente en el hospital, el espectro de acción de 

este grupo de medicamentos, la forma de administración, entre otras cosas. 

Otro ejemplo es la investigación de todas las clases de insulina existentes en el 

hospital, sus posibles cambios, la forma de administración de diferentes fármacos 

de esta clase, entre otras cosas. 
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MÓDULO IV: DISPENSACIÓN AMBULATORIA DE 
MEDICAMENTOS 
 

Tabla 4. Guía de actividades del Módulo IV – Dispensación Ambulatoria de Medicamentos 

 
PRÁCTICA A – SERVICIO DE DISPENSACIÓN AMBULATORIA DE 
MEDICAMENTOS 
 
El Servicio de Dispensación Ambulatoria de medicamentos está abierto del lunes 

al viernes de 9h a 15h. En este servicio se dispensa todos los fármacos que por 

alguna razón no pueden ser dispensados en farmacia comunitaria (medicación 

estrangera, medicación de uso compassivo a pacientes de ambulatorio y 

medicación relativa a ensayos clínicos). Ellos son: 

- debido a las reacciones adversas 

- alto coste 

- productos farmacéuticos que necesitan frecuente monitorización 

- medicación extranjera 
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En un sistema ideal, el control del ritmo "compra-salida" debe tener alta rotación y 

un estoc total bajo, así que cuando hay un problema no se produzcan fuertes 

pérdidas de dinero. Así, el sistema de compra es diferente de el sistema usado 

para los medicamentos convencionales, porque aquí no hay ninguna propuesta 

automática que sale del ordenador todos los días. 

En este caso, al final de cada mes, el estoc debe ser el mínimo posible. La 

compra se hace de la siguiente manera: se saca un listado del ordenador  con los 

consumos de medicamento por paciente de, por ejemplo, día 24 de enero a día 

24 de febrero (1 mes), compara lo que se ha gastó con lo que se tiene en estoc y 

cómprate la diferencia. Este listado contiene: nombre de fármaco, nombre de los 

pacientes, la cantidad por paciente y el número total del medicamento dispensado 

en ese periodo. Sin embargo, si un paciente toma un cierto medicamento, solo se 

compra una caja de ese medicamento. Si la receta no está ya en el sistema 

informático (Silicon) lo medicamento no puede dispensarse. 

Sin embargo, con respecto a fármacos que tienen un marcador de posición en la 

nevera para el almacenamiento, pero no consumieron, sus cantidades son 

revisados medio mes para asegurar que existe un estoc suficiente para servir a 

todos los pacientes.  

Sin embargo, hay ciertos medicamentos que están en esta lista, pero que no se 

adquieren de este modo, como por ejemplo: 

- ensayos clínicos 

- medicación extranjera 

- tratamiento corto 

- aceite MCT 

- agua destilada 

- albuteín 

- botox 

- fórmulas magistrales 

- medicamentos para diálisis 

Después de examinar el estoc y decidido el número de cajas a comprar de cada 

medicamento, introduce los datos en el programa informático (Silicon), las hojas 

de pedido son impresas y enviadas al laboratorio por FAX. 

La dispensación ambulatoria de medicamentos, en Hospital Universitari Joan 

XXIII, se lleva a cabo en su mayoría por Auxiliares de farmacia. Sin embargo, 
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debe siempre estar presente un farmacéutico porque puede necesitar la 

validación de las recetas, entre otros problemas. 

Cuando el paciente acude al balcon de atendimiento, deberá presentar la tarjeta 

sanitaria y la auxiliar introduce el nombre/apellido en el sistema informático 

(Silicon). Automáticamente son visibles todos los datos del paciente, incluyendo la 

medicación que está haciendo. Por lo tanto, según las fechas de validación y 

después el cálculo automático del número de pastillas/cajas a dispensar, 

realizado por el programa, la dispensación de medicamentos se lleva a cabo. Si 

todavía no hay una receta en el sistema, esto puede ser porque lo medico no ha 

prescrito o el farmacéutico aún no se ha validado. Todas las salidas de los 

medicamentos de bajo estoc, que raramente se descartan, se observan en las 

tablas. Esto sirve para gestionar la compra de estos medicamentos (saber qué 

cantidad a comprar y con qué frecuencia). Por ejemplo, si un nuevo paciente 

comienza a hacer determinado tratamiento con uno de estos fármacos y ya hay 

un paciente que haga lo mismo, sabemos si podemos dispensar el medicamento 

otra vez al paciente. Este sistema es útil para saber quién viene al Servicio de 

Dispensación cada mes. Anteriormente, las recetas se dispensaban para 3 

meses. Ahora es sólo por un mes, debido a cuestiones económicas. 

Cada día se hace un control de los medicamentos dispensados del día anterior. 

Así, cada día, cuando se dispensa un medicamento, esta acción se registra en el 

ordenador y se hace también una lista manual para el día siguiente se confirmar 

todo lo que ha sido dispensado y si todo va bien. Para hacer esto, se saca un 

listado del ordenador, se verifica que a todos los pacientes fue asignado un 

número (que significa que se dio la salida del medicamento) y se compara con el 

listado manual. 

Sin embargo, pueden surgir problemas, tales como: la auxiliar no registra la salida 

en el ordenador, por alguna razón, o registra el número del mes anterior, entre 

otros. 

Se hace también un control de errores al nivel de, por ejemplo, las EPO’s, una vez 

que las auxiliares se equivocan al dispensar el mismo, porque hay un montón de 

presentaciones y el paciente puede tomar las dosis equivocadas. Así, cada día se 

cuentan todas las cajas en neveras y se compara el número con un listado que se 

saca del ordenador para ver si todo va bien. De esta manera, es posible llamar a 

lo paciente en el tiempo, caso detecta un error en la dispensación. 
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Figura 3. Digrama del proceso de Dispensación Ambulatoria 

 

 

En esta tabla están indicados los principales fármacos dispensados y la patología 

que se asocian. 
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Tabla 5. Principales fármacos dispensados y la patología asociada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4. Balcon de atendimiento, estanteria y neveras de la Dispensación Farmacéutica 

 
PRÁCTICA B – ESTUPEFACIENTES  
 

Cada día las cajas fuertes son abiertas y contadas. Sin embargo, no todos los 

medicamentos se cuentan todos los días. Recuento total sólo se realiza todos los 

lunes, porque durante el fin de semana no hay farmacéuticos en el Servicio de 

Farmacia para asegurar que ningún estupefaciente se robe. Todos los días se 

cuentan los estupefacientes que salieron el día anterior y los valores se confirman 

con el expediente. Esto sirve para controlar la salida de la misma y para controlar 

las salidas durante la noche porque en la noche las adjuntas de enfermería 

pueden recoger estupefacientes acompañadas por guardias de seguridad, en 

caso de emergencia. Justo después de contar se preparan las solicitudes de las 
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distintas unidades de enfermería (ex: UCI, Quirofans,...), de los CAP’s o del 

Hospital Sociosanitario Francolí. Estas peticiones entran cada día al Servicio de 

Farmacia y son preparadas por los farmacéuticos que comprueban que el número 

de solicitud de estupefacientes corresponde al consumido por cada paciente, para 

no dispensar productos en exceso o defecto. 

Todas las salidas de los estupefacientes se registran en un libro perteneciente al 

Ministerio de Salud para el control de ellos. Entonces, todo lo puede rastrear 

durante una inspección al Servicio de Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Caja fuerte de los Estupefacientes 

 

PRÁCTICA C – ATENCIÓN FARMACEUTICA  
 
En este Servicio de Farmacia, se proporciona el servicio de atención farmacéutica 

a los pacientes con VHC. 

Por lo tanto, hay un despacho donde se reciben pacientes y se hace una 

entrevista, con el fin de recoger algunos datos (historia farmacoterapéutica), tales 

como: 
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-medicamentos que el paciente ya tenía previamente (para evitar interacciones 

medicamentosas) 

-verificación de la adherencia (parcial y cumulada) 

 

 
-entre otros. 

Así, en una primera consulta son discutidos varios puntos: 

-presentación del farmacéutico 

-interacciones con la farmacoterapia actual del paciente 

-resistencias (y como evitarlas) 

-la efectividad dels fármacos 

-importancia del cumplimiento del tratamiento 

-los efectos adversos del tratamiento nuevo (ex: Pegasys – puede dar sensación 

de gripe; Incivo - erupción cutanea) y como combatirlos 

-importancia de la eliminación del virus 

-duración del tratamiento 

-establecer el plan terapéutico con el paciente, explicando oralmente y por escrito 

-pregunta sobre consumo de drogas y productos naturales 

-explicar como tomar cada medicamento (por ejemplo, con o sin alimentos; 

importancia de tomar con alimentos grasos) 

-importancia de llevar, en la proxima visita, las pastillas que sobran para calcular 

la adherencia al tratamiento 

-estilo de vida del paciente 

-espacio para preguntas del paciente 

En esta primera consulta, el paciente lleva a casa las cajas intactas con los 

medicamentos así que puede tener acceso al prospecto. 

En una segunda consulta (segunda semana de tratamiento), el paciente trae la 

medicación sobrante, habla de los efectos adversos (erupciónes, cansancio,...), 

entrega de medicamentos que faltan, marcando la próxima visita en Servicio de 

Farmacia y el cálculo de la adherencia. 
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Figura 6. Digrama del proceso de Atención Farmacéutica Ambulatoria 
 

 

 

Figura 7. Esquemas de tratamiento (tripla terapria) del HVC 
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Figura 8. Despatcho para Atención Farmacéutica 
 
PRÁCTICA C1 – PROGRAMA PARA CALCULO DE ADHERENCIA PARCIAL E 
CUMULADA 

 
Para facilitar el cálculo de adherencia (parcial y cumulada) de los pacientes al 

tratamiento, hice una hoja de Excel con todas las fórmulas para que el cálculo se 

hace más fácil y rápido, acuando del atendimiento del paciente.  

Las siguientes imágenes muestran la hoja de Excel hecha, que es debidamente 

identificada con el nombre de paciente y su historia clínica. 
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Figura 9. Hoja de Excel para calcular la adherencia parcial y cumulada al tratamiento 
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PRÁCTICA D – ESTOC PACTADO VS ESTOC REAL  
 
Estoc pactado se define como lo que cada unidad de enfermería puede solicitar 

desde que el Servicio de Farmacia del hospital se abre hasta que se cierra, 

asegurando el consumo de los pacientes de esta unidad durante el tiempo que el 

servicio está cerrado (20h - 8h y los fines de semana). El estoc sólo tiene un 

máximo, no un valor mínimo. Cada unidad de enfermería realiza la solicitud al 

servicio, a través del programa informático (Silicon) y las auxiliares de farmacia 

preparan las mismas solicitudes. Los valores tabulados para cada unidad de 

enfermería se calculan mediante la observación del consumo mensual medio de 

esta misma unidad. Sin embargo, las solicitudes de estupefacientes llegan al 

servicio a través de hojas indicado para ese propósito, para que sea más facil 

controlar el estoc e hacer constar en el libro del Ministerio de la Salud. 

También en las plantas, los estupefacientes están cerrados para evitar el robo de 

los mismos. 

Si ingressa un nuevo paciente en la unidad de enfermería, cuyo medicamento no 

es parte del estoc pactado de la Unidad de Enfermería, se hace una petición al 

Servicio de Farmacia del hospital, a través del sistema de tuberías (petición 

urgente) y el servicio dispensa el medicamento respectivo a través del mismo 

sistema. 

Por otro lado, también hay el estoc real que se define por lo que cada unidad de 

enfermería realmente tiene en los cajetines de medicación, que puede ser más o 

menos que lo estoc pactado, porque los farmacéuticos no hacen un estricto 

control del estoc que existe en cada planta. 

 
PRÁCTICA E – NUTRICIÓN ENTERAL 
 

En el Servicio de Dispensación Ambulatoria también se hace la dispensación de 

nutrición enteral. La nutrición es enviado a casa del paciente, vía servicios 

administrativos. Para hacer esto, el paciente llama al servicio, para pedir la 

nutrición que necesita y se realiza la dispensación cada mes. La dirección, dieta y 

lo nombre de lo paciente tienen que ser confirmados para que se pueda hacer la 

dispensación correcta. También suministra nutrición para residencias, se dispensa 

dieta para 2 meses. Para esto se envía un correo electrónico al servicio con la 
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información dietética del paciente en cuestión para verificar que la toma es 

correcta. 

 

PRÁCTICA F – DISPENSACIÓN A REUS 
 

El Servicio de Farmacia del Hospital sirve 3 centros de diálisis, incluyendo el 

centro de diálisis en Reus, una vez que los pacientes de diálisis son pacientes 

ambulatorios, pero no son ingressados. Todas estas prestaciones se registran 

una vez que se hace necesario mostrar el Ministerio lo que se gasta para que el 

dinero puede ser devuelto al Hospital. Esta dispensación se realiza una vez al 

mes. 

Para este centro se envían los siguientes fármacos: Mimpara, Eprex, 

Zemplar y Venofer. Es enviado al Hospital una lista con todos los pacientes y 

sus medicamentos, dosis, frecuencia, etc.. Los datos son introducidos en un 

programa informatico (Accès Hemodialisis) que pone todos los medicamentos por 

paciente, para así la dispensación por paciente es a la vez. Si es necesario, 

también se realizan intercambios mensuales. También se mira los nibeles de 

hemoglobina (que debe ser menor que 12mg/dl) para se poder hacer la 

dispensación.  

 

PRÁCTICA G – RETIRADA DE LOTES  
 

Después de la llegada de un alerta al Servicio de Farmacia, fueron tomadas 3 

lotes de Viread (TENOFOVIR) 275mg, debido a la posible presencia de 

partículas de caucho de silicona en los lotes afectados. 

 

PRÁCTICA H – ENSAYOS CLÍNICOS 
 
Los ensayos clínicos se pueden hacer con varios productos, entre los cuales: 

medicinas, hierbas medicinales, probióticos, pró-fármacos, entre otros. 

Se requiere, por ley, que la medicación para ensayos clínicos sea recepcionada, 

conservada y dispensada en el Servicio de Farmacia. Por lo tanto, estos fármacos 

deben ser debidamente protegidos y almacenados (de acuerdo con las 
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recomendaciones del laboratorio), es decir, se debe reservar el acceso a este 

medicamento. 

Hay un Comité de Ética en este Hospital que regula los ensayos clínicos de otros 

4 hospitales. Hacen parte de este Comité: 

-una secretaria 

-una trabajadora social 

-cuatro doctores 

-un farmacologo 

-un farmacéutico de atención primaria 

-un farmacéutico de hospital 

-una abogado 

-una enfermera 

El farmacéutico de hospital tiene el papel a ver si los efectos adversos son bien 

descritos, a ver si el ensayo clínico puede realizarse por el hospital (por ejemplo si 

lo medicamento es necesario durante la noche y la farmacia está cerrada), que va 

a ser el circuito (desde la llegada del producto al servicio hasta su dispensación al 

paciente), que estudios ya existen sobre este ensayo, entre otros. Sin embargo, el 

farmacéutico no es responsable de comprobar el tamaño de la muestra, por 

ejemplo. 

Un ensayo clínico ocurre de la siguiente manera: 

-Hay una primera visita por el invertigador a la ubicación donde desea realizar lo 

ensayo (por ejemplo, si las pruebas de fármacos se utilizan en Cardiología, el 

investigador busca un hospital con un gran Servicio de Cardiología) 

-Después de elegir el sitio, los documentos necesarios son enviados a la 

Secretaría por el Comité de ética para su revisión y aprobación 

-Posteriormente, los documentos son enviados a la Agencia Española de 

Evaluación de los ensayos clínicos, situada en Madrid, que procede a su 

clasificación con la ayuda de un grupo de expertos. Esta agencia decide si se 

trata de un ensayo clínico o solo un control. 

Al llegar al Servicio de Farmacia, el ensayo clínico es acompañado por un 

albarán, siendo necesario comprobar el número con los kits que llegan y un 

certificado de análisis. Después de ser confirmado, se firma los papeles y se 

guardia todo junto. Los datos se insertan en un programa dado por el laboratorio, 

para confirmar que todo llegó correctamente. Luego, poner en los formularios 
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enviados por el laboratorio, todo o que llegó y estas formas son como controles 

para lo monitor. Este monitor (persona externa al hospital) es contratado por el 

laboratorio y sirve para revisar la prueba para asegurarse de que todo se está 

haciendo correctamente. 

Cada ensayo esta en una carpeta en Servicio de Farmacia  y se cierra en un 

armario con llave. Esta carpeta, traída por el monitor, contiene todas las hojas que 

vienen con el medicamento, todas las recetas, todas las formas que escribes y 

todos los FAX enviados o recibidos. Estas formas pueden tener varios datos, 

como el número de kits, fecha, lote y caducidad y pueden ser hechas por lo 

farmacéutico. 

Al llegar al Servicio de Farmacia, la medicación se puede dispensar directamente 

al paciente, siendo que aparece una alarma en el programa informático Silicon 

para advertir al farmacéutico que es un paciente de ensayo clínico o se entrega a 

la UCI, por ejemplo, una vez esta unidad de enfermería puede necesitar este 

medicamento en cualquier momento, incluso cuando la farmacia está cerrada. 

 

PRÁCTICA I – CONTROL DE ESTOCS DE UNIDADES DE ENFERMERÍA 
 

Durante la estancia en el Hospital tuve la oportunidad de ir a una Unidad de 

Enfermería de la 3ª planta y tener contacto con el estoc de medicamentos 

actuales. Dentro del despacho de la medicación estan presentes carros (llenados 

por el Servicio de Unidosis del Servicio de Farmacia) que no están en circulación 

por la planta y carros especializados para parada cardiaca que contiene toda esta 

medicación (ej: ADRENALINA). Los últimos son contados y verificada la 

caducidad de la medicación, cerrados con una cinta donde pone la fecha de 

control. Existen también algunos cajones que contienen medicamentos. Estos 

cajones están dispuestos en orden alfabético (por nombre del principio activo) y 

también por el tipo de medicación. Así, por ejemplo tenemos la zona de sueros, 

antibióticos, oftalmológicos, fármacos de alto riesgo, entre otros. Estos 

medicamentos de alto riesgo son fármacos que cuando se usan incorrectamente 

muestran una alta probabilidad de causar lesiones graves o incluso la muerte a 

los pacientes y por esta razón deben estar separados de todos los demás 

medicamentos, tales como por ejemplo: por sus efectos adversos, porque en 
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dosis bajas puede causar la muerte, entre otros. La siguiente tabla muestra la lista 

de farmacos de alto riesgo:  
Según el estoc que cada planta tiene pactado, dos veces por semana (martes y 

viernes) se hace una solicitud de medicamentos al Servicio de Farmacia (a través 

de Silicon), para lo cual la Unidad de Enfermería puede servir a cada paciente 

correctamente. Sin embargo, las peticiones urgentes son las solicitudes a través 

del tubo o cuando la farmacia está cerrada, el supervisor pide el medicamento 

para el servicio. 

Además, cada año se hace un control de las Unidades de Enfermería para 

comprobar el estoc, las condiciones de almacenamiento de la medicación, entre 

otras cosas. Adjunto se encuentra un documento con todos los elementos que se 

controlan cada año. La hoja de registro para este control se encuentra en anexo 

(ANEXO 1).  
 

Tabla 6. Fármacos de alto riesgo 
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PRÁCTICA J – CONTROL DE CADUCIDADES DE LAS UNIDADES DE 
ENFERMERÍA 
 

Esta práctica sólo comenzó a realizarse en el año 2013, en este hospital. Cada 

mes, hay un archivo (listado) en la intranet del Hospital, que incluye todos  los 

medicamentos del estoc pactado cuya caducidad terminará en el mismo mes. Es 

un archivo de Excel que está organizado por Unidad de Enfermería y refiriéndose 

a todas las plantas del hospital. Después de recogidos los medicamentos 

caducados, estos se entregan en el Servicio de Farmacia. 
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MÓDULO V: UNIDOSIS  
 

Tabla 7. Guía de actividades del Módulo V – Unidosis 

 
 

PRÁCTICA A – DISPENSACIÓN EN UNIDOSIS 
 

Hay 365 camas del Hospital a las que se dispensa medicación por el sistema 

unidosis: para cada paciente y 24 horas (48 horas el fin de semana). 

Cada paciente tiene un cajón identificadodo con su nombre y número de 

habitación/cama. 

Cada día se realiza la preparación de toda la medicación desde el Servicio de 

Farmacia. Los medicamentos se colocan en los carros que más tarde serán 

recogidos por una persona encargada de cada planta. Cada carro tiene varios 

cajones, uno para cada paciente. 
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Por la mañana, se saca un listado en el ordenador y se prepara con la 

medicación. Luego se sacan las diferencias de medicamentos por paciente, para 

hacer el ajuste de cada cajón (como puede ser necesario quitar/poner algun 

medicamento del cajón) y al final que se revisa toda la medicación, antes de subir 

hasta las Unidades de Enfermería. La revisión es muy importante por razones de 

seguridad para el paciente. 

Los carros suben las plantas a las 15h y los carros vacíos se devuelven al 

Servicio de Farmacia para hacer las devoluciones de medicamentos sobrantes 

(varias razones: cambio de medicación, la presión arterial aumenta o disminuye y 

la terapia es cambiada, si el paciente está en radiología y vomita,...).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Esquema de dispensación en unidosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Zona de preparación de unidosis 
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PRÁCTICA B – REENVASAR MEDICAMENTOS 

 
Todos los medicamentos tienen un código nacional y además tienen una de las 

seguintes siglas: 

- H: solo para uso hospitalario. Se utiliza para los fármacos que se desean 

controlar, puesto que son muy caros. Ej.: medicamentos para la hepatitis, soriasis, 

SIDA. 

- DH: diagnostico hospitalario. Estos medicamentos se recogen en la farmacia de 

calle, pero deben tener un sello para decir que se pueden dispensar, puesto que 

es necesario control analítico (por ejemplo el perfil del hígado). Ej.: 5-

FLUOROURACILO, TRETINOINA, KETOPROFENO. 

- OTC: para medicamentos de venta libre. Estos medicamentos no se pueden 

prescribir por los farmacéuticos, sino por los enfermeros. 

- R: para medicamentos que requieren receta médica (ej: analgésicos, 

antibióticos). 

- EC: para los medicamentos contenidos en cajas de 100, 500 o 1000 unidades 

terapeuticas. 

Este trabajo se hace porque el Servicio de Farmacia sirve unidosis  y la siguiente 

información siempre debe estar presente en cada unidad de medicamento para 

asegurar la trazabilidad: lote, caducidad, nombre del fármaco, marca comercial, 

dosis, forma farmacéutica, código nacional y nombre del hospital. A esta 

información debe añadirse los excipientes de declaración obligatoria (tales como: 

“contiene lactosa”). Este procedimiento se realiza en una maquina de reenvasado 

adecuada para este propósito.  

Entonces, primero se cortan individualmente las pastillas, después el lote y la 

caducidad de cada caja es confirmado (pues todas deben pertenecer a un mismo 

lote) y se introduce los datos en el ordenador. El proceso entra en curso y al final 

se hace un control por un farmacéutico, pues es necesario comprobar que todas 

las unidades de envasado pertenecen a un mismo lote y tienen todos la misma 

caducidad. 
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Tabla 8. Excipientes de declaración obligatoria y su sigla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los farmacéuticos a cargo del reenvasado en unidosis hacen que la verificación 

de reenvasados y comprueben que: 

• En  la medicación reenvasada, los datos coinciden con los datos de toda la 

actividad diária de reenvase de la maquina reenvasadora y con los detalles de la 

caja del medicamento. 

• El número de unidades reenvasadas de cada medicamento deben coincidir con 

las de la multiplicación del número de cajas reenvasadas por el número de 

unidades/caja. 

• Que todas las unidades son reenvasadas en las condiciones apropiadas, es 

decir, que no están rotas, mal etiquetadas... 

Si todo va bien, el farmacéutico escribe el nombre y símbolo en la lista de la 

actividad de nuevo embalaje diária y archivado, conjuntamente con una vista de 

una unidad galénica cada medicamento reenvasado. 

Por citostáticos o otros fármacos peligrosos nunca se utiliza la maquina 

reenvasadora oral, por seguridad del personal. Un día a la semana (viernes), el 

personal de enfermería que manipula citostáticos revisará qué medicamentos es 

necesario reenvasar. Para eso, mirará las exisencias en "oral" o Citostáticos en la 

nevera "Citostáticos-Oncosud" y la cantidad consumida en un mes. El personal de 

enfermería que manipula citostáticos reenvasa estas drogas, de unidad en 

unidad, con pequeños recipientes de plástico, con excepción de algunos como: 

Excipientes de declaración obligatoria y su sigla 

B. Cloruro de Benzalconio Q. Sacarosa 

D. Lidocaïna O. Amaranto (E-123) 

G. Gluten S. Sulfitos 

I. Rojo cochinilla (E-124) T. Tartracina 

J. Amarillo naranja (E-110) U. Glucosa 

K. Alcohol benzílico V. Frutosa 

L. Lactosa W. Aspartamo 

M. Fenilalanina X. Alcohol etílico (etanol) 

N. Almidón de trigo Z. Azorrubina (E-122) 
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• La preparación de busulfan 2 mg para la preparación en el trasplante del la 

médula ósea es reenvasado en tarro de cristal de cuarzo. En la etiqueta se 

agrega:-' Añadir 20 mL de agua y revuelva hasta que se disuelva. ". 

• Preparación de 10 mg de TRETINOÍNA (Vesanoid ®) se reenvasa en vidrio y 

plástico con la etiqueta "Proteger de la luz". 

 

PRÁCTICA B1 – REVISIÓN DEL REENVASADO  
 

De 3 en 3 meses es sacado un listado de la maquina de reenvasar, para calcular 

el margen de error al reenvasar, para garantizar la calidad del reenvasado. Estas 

estadísticas son enviadas posteriormente a la jefa que hará su evaluación. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 12. Maquina de reenvasar 
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Figura 13. Diagrama del proceso del reenvasado 

 
PRÁCTICA C – VALIDACIÓN DE PRESCRIPTIONES MÉDICAS  
 

La validación es un proceso importante para tener en cuenta en este servicio, 

para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia de los fármacos utilizados. 

Así, el papel del farmacéutico es, legalmente, confirmar el medicamento, la dosis, 

frecuencia y vía de administración. Sin embargo, si algo sale mal, el farmacéutico 

se llama a los tribunales para declarar sobre su papel en este caso, una vez que 

ha sido validada la prescripción del médico.  

El farmacéutico también puede rectificar los consejos de administración para cada 

paciente (por ejemplo: ajuste de la dosis en el caso de IRC, insuficiencia hepática, 

peso,...). Además, comprueba si el paciente tiene alergia al medicamento, si está 

bien indicado para la patología del paciente, si existen patologías subyacentes 

que pueden contraindicar el tratamiento y puede también realizar una revisión de 

la medicación que el paciente hace fuera del hospital (conciliación). 

Después de terminado este trabajo, se sube a las plantas del hospital para hablar 

con los médicos y llegar a un acuerdo sobre las enmiendas a efectuar en el 

tratamiento del paciente, o para hablar con el paciente para aclarar dudas sobre 

su tratamiento. 
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Durante mi estancia en el hospital, por ejemplo, yo he subido a la unidad de 

Urología para revisar el caso de un paciente que tomó DIGOXINA 6 días a la 

semana y sería necesario saber qué día de la semana que  no lo estaba tomando. 

 
PRÁCTICA D – ESTUDIO DE 98 PACIENTES COM DIARREA POR 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE   
 
Durante mi estancia en el hospital, yo he contribuido para la realización de un 

estudio sobre los casos de diarrea por Clostridium difficile que ocurrieron en este 

hospital, en los últimos 5 años. Formaban parte del estudio 98 pacientes, en el 

cual fueran registrados los datos que se enumeran en el anexo (ANEXO 2), en un 

documento de Excel y que más tarde fue tratada en SPSS. Así fue posible la 

preparación de un poster, en colaboración con el Departamento de 

Gastroenterología del hospital, que resume los principales factores de riesgo 

relevantes para esta patología. 

 

PRÁCTICA E – SISTEMATIZACIÓN DE LOS FÁRMACOS 
ANTIVERTIGINOSOS  
 

Durante mi estancia en el hospital, yo he contribuido para la realización de una 

tabla, donde resumen los principales fármacos utilizados en caso de vértigo, sus 

dosis y vías de administración, para facilitar el trabajo de los médicos en el 

momento de su prescripción. Con este fin, se realizó una búsqueda en varias 

bases de datos como UpToDate, PubMed, Micromedex, para sistematizar esta 

información. Este trabajo fue hecho porque la especialidad farmacéutica 

Torecan (TIETILPERAZINA) ha salido del mercado. La tabla se encuentra en 

anexo (ANEXO 3). 

 
PRÁCTICA F – RESOLUCIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 

Girando en este sector y con la ayuda de la Dra. Laura Canadell, resolvió un caso 

clínico real, en el campo de la Neurocirugía, sobre un hematoma subdural agudo-

subagudo. El caso se encuentra en anexo (ANEXO 4). 
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PRÁCTICA G – INTRODUCCIÓN DE PROTOCOLOS MEDICAMENTOSOS EN 
EL PROGRAMA INFORMÁTICO (SILICON) 
 
Durante este periodo, yo he introducido en el programa informático (Silicon) 

algunos de los protocolos (donde establecen los diferentes medicamentos y sus 

respectivas dosis, frecuencia y vía de administración, así como el periodo durante 

el cual se utiliza el fármaco) que facilitan la actividad de prescripción por parte de 

los médicos, en el momento de sus cirugías. Así, el protocolo está disponible en el 

programa y el médico sólo necesita validar la prescripción en un paciente 

determinado. És un ejemplo el protocolo para la hemitiroidectomía,  que se 

encuentra en el anexo (ANEXO 5). 

 
PRÁCTICA H – ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE DIARREA   
 
Para facilitar el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de diarrea, se elaboró 

un esquema (check list) de la información proporcionada por el orientador. Estas 

herramientas son necesarias para asegurar la calidad del servicio prestado, 

porque la información es sistematizada, haciéndola fácil de leer. Se adjunta el 

esquema en anexo (ANEXO 6). 

 

PRÁCTICA I – ENVIO DE LOS DATOS DE CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS 
PARA EL VINCAT   
 

Para evaluar el consumo de antimicrobianos (antibióticos y antifúngicos), VINCAT 

solicita el Hospital Universitari Joan XXIII, cada año, una lista de todos los 

medicamentos de este grupo que consume. El VINCAT es un sistema de 

vigilancia de infecciones nosocomiales en Catalunya. Así, durante mi estadia en el 

hospital he colaborado en su preparación para luego enviar los datos y estos se 

tratan correctamente. La hoja de Excel y la lista de medicamentos (consumo por 

las unidades de enfermería) figuran en el anexo (ANEXO 7 y 8, respectivamente). 
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PRÁCTICA J – MEDICAMENTOS FUERA GUÍA 
 
En España hay entre 19.000 y 26.000 especidalidades farmacéuticas, por lo que 

este hospital tiene que seleccionar lo que quiere tener en su almacén. Iso se hace 

a través de un petitório, que es una guía farmacoterapéutica estabelecida por la 

CFT. Así, cuando un paciente ingressa en el hospital y ya está haciendo un 

tratamiento en su casa, tiene las seguientes opciones:  

a) cuando llega en el hospital continua tomando su medicación de casa (ej: 

quando el paciente no pertence a este hospital y el hospital no puede assegurar 

eses gastos)  

b) su medicación es sustituida a través de los equivalentes terapéuticos 

c) se compra esa medicación (cuando las dos opciones arriba no se pueden 

hacer)  

Esa medicación se puede comprar directamente al laboratorio, a un distribuidor o 

a una farmacia de calle. La farmacia solo puede dispensar para el hospital los 

medicamentos de uso hospitalario. A estes medicamentos se llama “fuera guía” e 

tienen una hoja de petición especial que se encuentra en anexo (ANEXO 9). Son 

ejemplos destes medicamentos: DIMETICONA, antidepresivos, LITIO, etc.  

 
PRÁCTICA K – FARMACOVIGILANCIA  
 

La farmacovigilancia es un conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

quantificación, avaluación, notificación y prevención de las RAM’s. Es una 

actividad que permite la monitorización del perfil de seguridad de los 

medicamentos en condiciones de utilización reales. Es una actividad clínica 

orientada al paciente y a  la protección de la salud pública.  

Su objectivo es proporcionar de forma continuada la major información possible 

sobre seguridad de los medicamentos.  Para eso, tiene que assegurar que el 

arsenal terapéutico disponible en el mercado presenta la relación beneficio/riesgo 

más favorable.  

Una RAM es un efecto nocivo, no desejado y no intencional que se presenta 

después de la administración de un medicamento: en las condiciones de uso 

autorizadas, fuera de las condiciones autorizadas, sobredosis y errores de 

medicación.  
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La estructura descentralizada integrada passa por:  

1. Professionales sanitarios, ciudadans y laboratorios farmacéuticos 

2. Centros de Farmacovigilancia autonomos: 17 

3. Comité  de seguridad de uso de medicamentos en humanos: asesor 

4. Agencia Española del Medicamento: AEM 

Después de notificada la RAM, sale un alerta que es comunicado a 3 

organizaciones: Comité de especialidades UE, OMS y EMEA.  

Es obligatoria la comunicación de todas las sospetas pero es prioritário:    

a) Las reacciones desconocidas o inesperadas (no descritas) 

b) Las graves: mortales, peligro de morte, causan ingresso o prolonguen la 

estancia o deixan sequelas, malformaciones congenitas  

c) Afectación a grupos especiales (edades extremas, IR, IH…) 

Así, la información es recogida, processada y después se emite un informe de 

alerta. Con este alerta se puede:  

1. Suspender la comercialización 

2. Modificar de ficha técnica 

3. Difundir los criterios de utilitzación 

4. Hacer informes periodicos de relación beneficio-riesgo 

5. Hacer plans de gestión de riesgos para todos los medicamentos de nova 

comercialización.   

Las RAM’s son un importante problema de salud pública en cuanto a: 

a) Morbilidad: 3-7% de ingressos. La incidencia es de 6,7% en pacientes 

hospitalizados  

b) Mortalidad: 0,32% de mortes 

c) Costos: pueden suposar entre el 5-10% del gasto de un hospital general. 
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MÓDULO VI: CITOSTÁTICOS  
 

Tabla 9. Guía de actividades del Módulo VI – Citostáticos 
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PRÁCTICA A - CITOSTÁTICOS 
 

Los fármacos citostáticos son fármacos peligrosos porque pueden tener 

características: carcinogénicas, teratogénicos, mutagénicas o simplemente 

toxicidad grave en cualquier órgano en pequeñas cantidades. Esto se ha probado 

en animales, pacientes y operadores.  

 
PRÁCTICA A1 -  PREPARACIÓN DE FÁRMACOS PELIGROSOS NO ORALES 
 

Tras asegurarse de que la CSB y el aparato de termosellado estan en 

funcionamiento y que se han limpiado de acuerdo al manual de seguridad y salud, 

se procede a la preparación de las mezclas de la siguiente manera: 

1. La enfermera o el técnico recoge los listados de trabajo y etiquetas de la 

bandeja de tratamientos pendientes. 

2. Comprueba que la información de las hojas de preparación concuerda con 

la información que consta en las etiquetas: nombre del paciente, servicio, 

lugar de administración, fármaco, dosis, tipo de suero y volumen. También 

comprueba que las fechas son correctas. 

3. Para realizar cualquier tarea en el área de elaboración debe vestirse con la 

indumentaria protectora (como mínimo bata y guantes de citostáticos). 

4. Siguiendo el diagrama de flujo de actividades, coger toda la medicación y 

material fungible necesario para realizar los tratamientos de esa tanda. Al 

localizar la medicación necesaria, debe coger primero los viales 

comenzados. 

5. Desinfecta las bandejas que se vayan a utilizar en esa tanda de trabajo con 

alcohol de 70%. 

6. La medicación y los sueros sin precinto estéril que se vayan a utilizarse se 

desinfectan sumergiéndolos en alcohol de 70% durante 5 minutos. El 

material fungible y los sueros que llevan una protección exterior no es 

necesario que se pasen por alcohol de 70%.  

7. Prepara una bandeja por listado de trabajo con el material necesario para 

realizar la elaboración (medicación, sueros, diluyente). Para la preparación 

de las bateas se deben utilizar guantes de látex o equivalentes. 
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8. Cada batea se identifica (paciente y fecha de administración) en el borde 

de la misma.  

9. Identifica los sueros con el fármaco que va a contener e identificación del 

paciente. 

10. Se avisa otra enfermera para proceder al control de calidad previo a la 

elaboración, la cual procederá según la pauta de actuación 

correspondiente. 

11. Se viste de acuerdo a la instrucción del manual de salud y seguridad en el 

área de citostáticos.  

12. Se asegura que en el interior de la CSB haya un contenedor de agujas. 

Introduce un frasco de vacío, que previamente haya sido desinfectado con 

alcohol de 70%. 

13. Los tratamientos se introducen de uno en uno en la CSB. Para cada 

tratamiento se introducirá el mínimo material necesario para su 

elaboración.   

14. Prepara el tratamiento según la hoja de preparación y tabla de 

reconstitución siguiendo la técnica descrita en el manual de salud y 

seguridad en fármacos peligrosos.  

15. Se debe considerar dos normas básicas: evitar la formación de aerosoles y 

mantener la esterilidad.  

16. Todo el material de un solo uso (contaminado) utilizado en la preparación 

se considera residuo citostático y se trata según protocolo de residuos del 

centro.  

17. Una vez preparado el tratamiento, se deposita en la bandeja 

correspondiente y se acondiciona de la siguiente manera: 

• Los sueros se limpian con una gasa humedecida en alcohol de 70%, se 

introducen en una bolsa fotoprotectora del tamaño adecuado y se 

etiquetan. 

• Las jeringas se limpian con una gasa humedecida en alcohol de 70% y 

se etiquetan. 

No se puede empezar a preparar otro tratamiento hasta que no se haya 

acabado el anterior (preparación y etiquetado). 

18. Se firma los listados de trabajo y se dejan dichas hojas en la mesa junto 

con los tratamientos preparados. 
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19. Una vez finalizados todos los tratamientos, se avisa al farmacéutico para 

proceder a la validación final de los mismos. 

20. Una vez validados los tratamientos se guardan en las bolsas de transporte 

de citostáticos que previamente habrán sido identificadas con datos del 

paciente y/o de la unidad de administración, así como datos de 

conservación. 

21. La medicación sobrante se trata de acuerdo a las normas establecidas 

(manual de salud y seguridad en el área de fármacos peligrosos).  

En anexo (ANEXO 10) se encuentra un ejemplo de una preparación de este tipo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 14. Preparación de citostáticos 

 
PRÁCTICA A2 - NORMAS PARA GARANTIZAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Las medidas preventivas, la indumentaria, lo 

manejo en la cabina de seguridad biológica, el 

tratamiento de los residuos, la área de 

preparación, las técnicas de manipulación de 

fármacos peligrosos no orales y la actuación en 

caso de contacto con fármacos peligrosos 

(exposición accidental y derrames) se encuentran 

descritos en anexo (ANEXO 11).  

 

 
       Figura 15. Residuos de la preparación de citostáticos  
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PRÁCTICA A3 - FÁRMACOS CITOSTÁTICOS UTILIZADOS EN ESTE 
HOSPITAL   
 

La tabla siguiente tiene los fármacos citostáticos utilizados en este hospital:  

 
Tabla 10. Fármacos citostáticos utilizados en este hospital 

 

Alemtuzumab 

Amsacrina  

Asparraginasa  

Azacitidina 

Azatioprina  

BCG (Mycobacteryum 

bovis) 

Bendamustina 

Bleomicina  

Bortezomib  

Busulfà 

Carboplatí 

Carmustina  

Cetuximab 

Ciclofosfamida  

Cidofovir 

Cisplatí  

Citarabina  

Cladribina  

Dacarbazina  

Dactinomicina  

Daunorubicina  

Docetaxel 

Doxorubicina, 

Doxorubicina 

liposomal 

Epirubicina  

Estramustina  

Etopòsid  

Estreptozocina 

Fludarabina  

Fluorouracil 

Ganciclovir  

Gemcitabina 

Gemtuzumab 

Ibritumomab  

Idarubicina  

Ifosfamida  

Irinotecan 

Melfalà  

Metotrexat  

Mitomicina  

Mitoxantrona  

Oxaliplatí 

Paclitaxel 

Panitumumab 

Pemetrexed 

Pentamidina  

Pentostatina 

Raltitrexed 

Ribavirina 

Tenipòsid 

Triòxid 

d’arsènic 

Topotecan 

Tositumomab  

Vinblastina  

Vincristina  

Vindesina  

Vinorelbina 

 

En mi estancia en este sector, yo he hecho una tabla con los tipos de filtración 

que se pueden/no se pueden hacer con estos fármacos descritos arriba. Para ese 

fin, yo he hecho una búsqueda en Micromedex, las fichas técnicas y en el 

Handbook on Injectable Drugs. La tabla se encuentra en anexo (ANEXO 12).   

 
PRÁCTICA A4 - VALIDACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE 
FÁRMACOS PELIGROSOS NO ORALES   
 
Esta validación es hecha de la seguiente manera:  

- Comprobar que la prescripción médica contiene los datos necesarios para 
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realizar la validación.  

- Si el paciente no está registrado en Oncofarm, se debe registrar.  

- Si el paciente ya está registrado, comprobar que no ha cambiado ningún 

parámetro antropométrico.  

- Verificar que el protocolo del paciente está en vigente  en el centro (activo en el 

Oncofarm). Comprobar que las dosis, pautas de administración, diluciones y 

tiempos de administración son correctos. Si no es correcto, contactar con el 

médico prescriptor y confirmar el tratamiento. Registrar la intervención 

farmacáutica. Si es correcto, editar las etiquetas y los listados de trabajo. 

-  Si el protocolo no está vigente, solicitarlo (o el artículo original) e introducirlo en 

el programa. 

- Firmar los listados de trabajo. 

- Dejar los listados de trabajo y etiquetas en la bandeja de los tratamientos 

pendientes de preparar. 

- En el caso de prescripciones manuales, firmar la prescripción médica y archivar 

en la carpeta correspondiente.  

Este trabajo es hecho por un farmacéutico.  

 

PRÁCTICA A5  - VALIDACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE FÁRMACOS 
PELIGROSOS UNA VEZ PREPARADOS 
 
La validación de los tratamientos se hace se la seguiente manera:  

- Comprobar los viales utilizados en la preparación. 

- Verificar que cada mezcla se ha preparado en el tipo y el volumen de suero que 

consta en la etiqueta. 

- Verificar que se cumplen las normas de protección de la luz. 

- Verificar que el equipo de infusión corresponde con la sala de administración 

según las normas establecidas. 

- Si el fármaco se ha preparado en jeringa, verificar que no hay aire en la misma y  

que el volumen preparado se corresponde con el que consta en la etiqueta. 

- Si el producto es correcto, se anota OK en el listado de trabajo y se firma. 

- Si el producto no es correcto, el farmacéutico dará las instrucciones oportunas 

para solucionar la incidencia (registro en las hojas de control de calidad). Una vez 

solucionada se procederá como en el apartado anterior. 
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Este trabajo es hecho por un farmacéutico.  

 

 
Figura 16. Diagrama del proceso de validación, elaboración y revisión de citostáticos  

 
PRÁCTICA B – NUTRICIÓN PARENTERAL   
 
Las mezclas de nutrición parenteral pueden contener más de 50 componentes 

con un alto potencial de interacciones químicas y físico-químicas entre sus 

ingredientes, la bolsa, el oxigeno, la temperatura y la luz. Estas interacciones son 

potencialmente yatrogénicas y en algunos casos pueden incluso comprometer la 

vida del paciente como en el caso de la formación de precipitados de fosfato 

cálcico o de partículas lipídicas superiores a 5micras. Las complicaciones 

relacionadas con la alteración de la emulsión lipídica y la compatibilidad cálcio-

fosfato son los problemas más descritos en la bibliografia, si bien, que existen 

otros también importantes. Las vitaminas se pueden degradar por la acción de la 

luz o del contacto con el oxigeno, lo que es especialmente importante en 

pacientes con déficit prévio o con nutrición parenteral a largo plazo. Los procesos 
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de peroxidación generan radicales libres con efectos deletéreos para la salud, 

especialmente en los pacientes pediátricos.  

La preparación de mezclas nutrientes debe desarrollarse en un Servicio de 

Farmacia por personal cualificado y entrenado para ello, garantizando la 

esterilidad, estabilidad y compatibilidad, así como, la composición y dosis 

estabelecidas.  

 
PRÁCTICA B1 – PREPARACIONES COMERCIALES COMPARTIMENTALES  
 
Existen en el mercado varias NP comercializadas que tienen distintos 

compartimentos  que contienen aminoácidos, glucosa y lípidos. Estas 

preparaciones tienen la ventaja de una gran estabilidad a temperatura ambiente. 

Algunas de ellas contienen electrolitos y ninguna lleva vitaminas y oligoelementos. 

Para utilizarlas hay que unir los compartimentos y añadir si hace falta electrolitos y 

micronutrientes. Es importante que el farmacéutico supervise el uso de estas 

mezclas ya que su utilización sin manipulación solamente estaria indicado en 

periodos cortos de tiempo. Por otra parte es necesario que si la unión de los 

compartimentos se hace en las unidades de hospitalización, se haga por personal 

entrenado para evitar problemas de estabilidad. Por tanto, se hace habitualmente 

en el Servicio de Farmacia.    

 
PRÁCTICA B2 – ADITIVACIÓN DE FÁRMACOS  
 
No se debe utilizar la mezcla nutriente parenteral como vía de fármacos excepto 

en el caso de que existan razones claramente ventajosas. Existen fármacos que 

se pueden administrar conjuntamente con la mezcla de NP ya que existen 

estudios de estabilidad que avalan esta práctica. Sin embargo hay fármacos 

incompatibles con NP y otros de los que no existen estudios.  

 
PRÁCTICA B3 – ANTES DE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  
 

1. El técnico o la enfermera responsable de preparar revisará la preparación 

de la mezcla con el fin de saber cuales son los componentes y la técnica a 

seguir. 
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2. Hacer la previsión de todo el equipamiento necesario antes de iniciar la 

preparación.  

3. Sumergir todas las botellas, viales y ampollas en alcohol al 70% durante 5 

minutos. 

4. Limpiar las bandejas con alcohol al 70%. 

5. Preparar una bandeja para cada NP con los componentes necesarios 

según la hoja de cálculo. 

6. Identificar cada bandeja (escribir la identificación en el borde de la 

bandeja). 

7. Las bolsas de NP se identifican con una pequeña etiqueta indicando los 

datos del paciente y la fecha de la administración. 

8. Identificar la misma manera los frascos de cultivo. 

 

PRÁCTICA B4 – PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  
 

1. Es necesario tener en una regla básica de cuenta: mantener la esterilidad. 

2. Crear un campo estéril en el centro de la CFLH. 

3. El material debe colocarse de modo que reduce el riesgo de contaminación: 

el equipo estéril en la parte central de la CFLH y el material no estéril en las 

zonas laterales. 

4. Colocar las hojas en la parte exterior de la cabina (no más de 4 páginas). 

5. Pasar una pequeña gasa estéril impregnada con alcohol al 70% para los 

frascos y viales una vez cerrado el grifo. 

6. Preparar la bolsa según el orden de adición establecida.  

7. Agitar la bolsa después de cada adición. 

8. Extraer todo el aire de la bolsa. 

9. Limpiar la salida de aditivos con el alcohol y extraer 10mL de la mezcla. 

Contienen la cantidad en un frasco de cultivo dejando aire entrar a través de 

la punción de la aguja. 

10.  Cerrar la bolsa 

11. Hacer la inspección visual: comprobar que no hay ninguna partícula en la 

mezcla. 

12. Colocar las bolsas preparadas al otro lado de la CFLH. 

13. Retirar el lote de NP listo para proceder a la instalación de las bolsas. 
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Tabla 11. Orden de adición de nutrientes en NP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PRÁCTICA B5 – ETIQUETADO 
 
Las etiquetas de las formulaciones de NP deben contener como mínimo los 

sequientes datos:  

- identificación y localización del paciente  

- composición: macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos y vitaminas 

- calorias, volumen y osmolaridad 

- aditivos: INSULINA, HEPARINA,... 

- vía de administración, velocidad y duración de la administración 

- fecha de elaboración, caducidad y condiciones de conservación.  

En la composición deberá especificarse la cantidad total de todos los 

macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos, vitaminas y aditivos de la bolsa. 

Los macronutrientes se espeficicaran en gramos y los electrolitos en 

miliequivalentes a excepción del fósforo que se etiquetará en milimoles. Las 

ORDEN DE ADICIÓN 

ADULTOS NEONATOS 
1. Aminoácidos 

2. Dipeptiven 

3. Glucosa 

4. Agua 

5. Concentrado multielectrolítico 

6. Fosfato 

monopotásico/monosódico 

7. Cloruro potásico 

8. Acetato sódico 

9. Sulfato de magnesio 

10. Cloruro sódico 

11. Calcio gluconato 

12. Oligoelementos 

13. Oligozinco o otros 

monooligoelementos 

14. Vitaminas 

15. Lípidos 

1. Aminoácidos 

2. Glucosa 

3. Agua 

4. Fosfato 

monopotásico/monosódico 

5. Cloruro potásico 

6. Acetato sódico 

7. Sulfato de magnesio 

8. Cloruro sódico 

9. Calcio gluconato 

10. Oligoelementos 

11. Oligozinco o otros 

monooligoelementos 

12. Vitaminas 

13. Lípidos 

- AÑADIR CADA ADITIVO CON UNA JERINGA DIFERENTE 

- NO USAR LA MISMA JERINGA PARA AÑADIR CALCIO Y FOSFATO 
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vitaminas y oligoelementos se registrarán en las unidades de medida habituales. 

Si se adiciona algún medicamento en la NP, debe especificarse la cantidad total 

que se ha introducido en la bolsa de NP (ej: RANITIDINA 100mg o INSULINA 

20UI).  

Las cantidades expresadas en la etiqueta de NP deben representar las 

cantidades que se aportaran diariamente en el volumen total. De esta forma se 

facilita la revisón de los aportes y se disminuye la probabilidad de error. En 

pediatría, además de las cantidades totales, se pueden indicar las cantidades por 

kg de peso.  

La identificación de las bolsas de nutrición parenteral se realizará al inicio de la 

preparación, por ello las etiquetas identificativas se deberán pegar al envase una 

vez introducida en la campana y antes de comenzar a aditivar los componentes 

de la NP.  

 
PRÁCTICA B6 – CONSERVACIÓN  
 
Las NP elaboradas deben conservarse protegidas de la luz y a 2-8ºC. Nunca 

deben congelarse para evitar la rotura de la emulsión. Se deben vigilar los 

cambios de temperatura durante el transporte y la exposición a ambientes 

calurosos y fuentes de calor, tales como incubadoras, bombas de infusión, 

ventanales soleados y incluso el calor corporal durante la administración, que 

pueden causar precipitación de fosfato cálcico y/o rotura de la emulsión. La 

refrigeración retarda el crecimiento microbiano de la mayoría de microorganismos, 

y se recomienda que las mezclas ternarias no se mantengan más de veinticuatro 

horas a temperatura ambiente.  

Las bolsas de NP deben llevar una sobrebolsa protectora para evitar la 

degradación de vitaminas fotosensibles y los procesos de peroxidación. Las 

bolsas multicapa tienen cierto efecto fotoprotector.  

Aunque lo óptimo es administrar la NP inmediatamente después de la 

preparación, con el uso de bolsas multicapa y de fotoprotectión, la degradación de 

vitaminas y oligoelementos es mínima pudiendo almacenarse 4 días en nevera (2-

8ºC) antes de su administración. Una vez fuera de nevera, a temperatura 

ambiente, se recomienda no alcanzar temperaturas mayores a 28ºC y se 

aconseja infundir la mezcla en un periodo máximo de 24 horas.  
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PRÁCTICA B7 – ACONDICIONAMIENTO DE LAS BOLSAS PREPARADAS 
 

1. Proteger con un paño estéril la superficie de trabajo donde se determina el 

NP. 

2. Comprobar que no hay ningún poro o romperse en las bolsas. 

3. Identificar las bolsas con las etiquetas. 

4. Paquetar con bolsas de fotoprotectores. 

5. Una vez terminado el trabajo, el manipulador extraerá la bata, guantes y 

limpia las manos. 

6. Colocar el NP en el refrigerador hasta su dispensación.  

 
PRÁCTICA B8 – VALIDACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 
PEDIATRICA  
 

-Comprobar que la pauta es conveniente para las recomendaciones nutricionales. 

-Comprobar que no hay problema de incompatibilidad y la estabilidad. Si no está 

bien, póngase en contacto con su médico prescriptor y confirmar el tratamiento. 

Registro de la intervención farmacéutica.  

- Si es correcta, editar etiquetas y hojas de preparación. 

 

PRÁCTICA B9 – VALIDACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL DE 
ADULTOS  
 

- El farmacéutico responsable validará la prescripción de la nutrición parenteral. 

Hará un seguimiento de los pacientes y cualquier alteración en las analiticas o en 

la prescripción pondrá en contacto con el médico prescriptor. Registrar la 

intervención farmacéutica. 

- El farmacéutico introducirá los datos del paciente en el programa de nutrición 

parenteral (NUTRIDATA) y retirará la preparación de la nutrición parenteral para 

cada paciente.  

- Dejará las hojas de preparación en la bandeja de los tratamientos excepcionales 

para prepararse. 
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PRÁCTICA C – MEZCLAS INTRAVENOSAS  
 
PRÁCTICA C1 – ÁREA DE PREPARACIÓN  
 
1. Mantenga la puerta cerrada. El CFLH conectará y limpiar 20 minutos antes de 

comenzar a trabajar. 

2. La entrada al recinto se limita al personal necesario. 

3. No puede entrar cajas de cartón o otros materiales que son una fuente de 

polvo. 

4. Limpieza del terreno es la responsabilidad del servicio de limpieza. De forma 

diaria se va a limpiar el suelo y superficies según protocolo existente en nuestro 

hospital. 

5. La cabina será revisada periodicamente por lo menos cada año y es la 

responsabilidad de servicios generales (mantenimiento externo). 

6. Control microbiológico de CFLH cada 3 meses, a llevarse a cabo por el servicio 

de medicina preventiva. 

 
Figura 17. Cabina de flujo laminar horizontal  
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PRÁCTICA C2 – MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y HIGIENE  
 
1. No traer puesto maquillaje, uñas definidores de la laca o el pelo dentro del área 

de producción. 

2. No traer reloj, anillos, pulseras o otros materiales que pueden romper los 

guantes. 

3. Colocar usted mismo el gorro y máscara. 

4. Antes de comenzar la manipulación lávese las manos y los antebrazos. 

5. En todos los procesos de preparación es necesario colocar la siguiente ropa: 

vestido estéril de manga larga y puños apretados, mascarilla quirúrgica, el gorro y 

guantes estériles. 

6. El personal debe ser informado sobre la técnica de manipulación y sus razones. 

 

PRÁCTICA C3 – LIMPIEZA DE LA CFLH 
 

1. La limpieza de la cabina se hará con agua y jabón. Después se desinfectará 

con una gasa impregnada con alcohol al 70%. 

2. Para hacer la limpieza debe usar guantes estériles. 

3. Como proceder: con una gasa estéril arrastrará a lo largo del flujo del aire. En 

primer lugar, las paredes de arriba a abajo y entonces la superficie de trabajo de 

dentro hacia fuera. 

4. Todo el material estéril que será introducido a la CFLH debe sumergirse en 

alcohol al 70% durante unos minutos. Debe usar guantes para introducir y retirar 

el material del contenedor de alcohol. Debe asegurarse de que está cerrado el 

contenedor de alcohol para reducir su vaporización en el entorno laboral. 

5. Antes de comenzar la manipulación, es necesario realizar la provisión de todo 

el material necesario para evitar movimientos innecesarios, tanto dentro de la 

cabina como en la sala de trabajo. 

 

PRÁCTICA C4 - NORMAS GENERALES DE MANIPULACIÓN EN LA CFLH 
 

1. La CFLH debe estar limpia y en funcionamiento durante al menos 20 minutos 

antes de empezar a trabajar. 

2. Para trabajar en más de 20 cm desde el borde exterior de la cabina. 
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3. No obstruya el flujo de aire colocando objetos entre la salida del filtro y el área 

de trabajo. 

4. Trabajar con el máximo cuidado y evite los movimientos bruscos dentro de la 

CFLH. 

5. Introduzca el material mínimo necesario para trabajar dentro de la CFLH. 

6. Dejar las ampollas abiertas lo más lejos posible del extremo externo de la 

CFLH. 

7. Limpiar los elastómeros de los frascos y frascos con gasa estéril impregnada 

con alcohol al 70%. 

8. Las ampollas se abrirán cubriendo su cuello con una gasa impregnada con 

alcohol al 70%. 

9. Las presas de aire de las líneas de llenado de bolsas han estado orientadas 

siempre hacia el filtro de la CFLH. 

10. No colocar papel o cartón dentro de la CFLH. 

11. No masticar chicle o coma ni beba dentro del área de trabajo. 

12. No utilizar teléfonos móviles durante el trabajo. 

 
PRÁCTICA C5 - NORMAS DE TRABAJO 
 

1. El técnico o la enfermera responsable de preparar revisará la preparación de la 

mezcla con el fin de saber cuáles son los componentes y la técnica a seguir. 

2. Haga la previsión de todo el equipamiento necesario antes de empezar la 

preparación. 

3. Sumerja todas botellas, frascos y ampollas en alcohol al 70% durante 5 

minutos. 

4. Desinfectar las bandejas con alcohol al 70%. 

5. Es necesario tener en cuenta una regla básica: mantener la esterilidad. 

6. Crear un campo estéril en el centro de la CFLH. 

7. El equipamiento debe colocarse de modo que reduce el riesgo de 

contaminación: el equipo estéril en la parte central de la CFLH (en el campo 

estéril) y el material no estéril en las zonas laterales. 

8. Introduzca las bandejas identificadas en uno de los lados de la CFLH. 

9. Colocar las hojas en la parte exterior de la cabina (no más de 4 hojas por lote). 

10. Pasar una pequeña gasa estéril impregnada con alcohol al 70% para los 
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frascos y viales una vez cerrados el grifo. 

11. Hacer la mezcla según la técnica descrita en las distintas fichas (fichas de 

nutriciones parenterales, fichas de diferentes medicamentos) de procesamiento y 

teniendo en cuenta las dosis contenidas en la lista de páginas/trabajo. 

12. Anote el número de cultivo en las hojas de las NP y la salida de la medicación. 

13. Una vez finalizado el trabajo, el manipulador extraerá la bata, guantes… y 

limpia las manos. 

 

PRÁCTICA C6 - VALIDACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE MEZCLAS 
INTRAVENOSAS 
 
Esta validación es hecha por un farmacéutico, de la seguiente manera:  

- Comprovar que la prescripción médica contiene los datos necesarios para 

realizar la validación.  

- Revisar las directrices de los diferentes tratamientos. Si no es OK, póngase en 

contacto con su médico prescriptor y confirmar el tratamiento. Registrar la 

intervención farmacéutica en el programa de intervenciones farmacéuticas 

(ISOFAR). Si es correcta, editar las etiquetas y las hojas. 

-Firmar las hojas de preparación, poner fecha y hora de salida. 

-Dejar las hojas y las etiquetas en la bandeja de los tratamientos excepcionales 

para prepararse. 

-Firmar la prescripción validada y archivarla en la carpeta correspondiente. 
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Figura 18. Diagrama del proceso de validación y elaboración de mezclas intravenosas  

 
PRÁCTICA D -  VALIDACIÓN FARMACÉUTICA 
 

Durante mi estancia en el hospital, yo he hecho validación farmacéutica en la área 

de Hematología y Oncología, con la supervisión de la orientadora Dra. Maria 

Vuelta. Para eso, se utilizó lo programa informático adecuado (Oncofarm) que es 

una base de datos que contiene todos los pacientes nuevos ingresados y 

esquemas terapéuticos para prescripción electrónica, que son como protocolos 

que facilitan el trabajo de los médicos.   

Para hacer ese trabajo se tiene que mirar el hemograma que esta en el programa 

informático SAP (creatinina, bilirrubina, hemoglobina, plaquetas, neutrófilos,…) 

porque puede ser necesario ajustar las dosis en pacientes con, por ejemplo, IR.  
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PRÁCTICA D1 -  EJEMPLO DE UN ESQUEMA TERAPÉUTICO – MIELOMA 
MULTIPLE 
 
a) Esquema para adultos > 65años: no son candidatos a transplante  
 

En este caso se hacen 9 ciclos (días 1, 8, 15 y 22 – 1vez/semana) con MPV por 

vía SC porque tiene menor probabilidad de neuropatía. Como se esta usando 

BORTEZOMIB (Velcade®), se tiene que hacer profilaxia con ACICLOVIR debido 

al riesgo de infecciones víricas.  

 

b) Esquema para adultos < 65años: son candidatos a autotransplante 
 

En este caso se hacen 4 ciclos (días 1, 4, 8 y 11 – 2vezes/semana) con VTD. 

Estes 4 ciclos son de inducción para el paciente entrar en remisión para después 

se hacer el transplante. En este caso, la TALIDOMIDA puede producir neuropatía, 

tromboembolismo (se tiene que hacer profilaxia con Clexane®) y teratogénesis 

(se debe utilizar doble terapéutica anticoncepcional).  

 

PRÁCTICA E - FARMACOTECNIA  
 

Durante mi estancia en este hospital yo he hecho una preparación de soluciones 

tópicas para testes de alergias (ej: HIDROXICLOROQUINA 5% en agua, 

utilizando la especialidad farmacéutica Dolquine®). Un ejemplo de una hoje de 

solicitud de una fórmula magistral se encuentra en anexo (ANEXO 13).  

En estes casos, cuando se hace la reconstitución de los viales, se hace con API o 

vaselina, dependiendo de la solubilidad del principio activo. Así, es más común 

hacer preparados con vaselina, pero si lo principio activo es mucho hidrosoluble 

se tiene que solubilizar primero en un poco de alcohol para después juntar la 

vaselina. Las preparaciones en vaselina, generalmente se hacen en viernes, por 

la tarde, y se guardan en la nevera porque tienen estabilidad de una semana.  
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Figura 19. Zona de preparación de fórmulas magistrales  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 20. Solicitud de elaboración de epicutaneas en vaselina  
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Después de hecho, los farmacéuticos hacen una revisión donde comprueban la 

trazabilidad del proceso. Cuando es requerido, se trabaja en condiciones de 

asepsia.  

Al final, se apunta en el Libro Recetario Oficial la fórmula magistral que se ha 

hecho y se pone la fecha de elaboración, el lote (fecha al revés), lo servicio (ej: 

Alergias), la fórmula, lo número que sale en el ordenador (que sirve para hacer un 

control) y la firma del operador.  

En los etiquetados hay excipientes que son de declaración obligatoria, pero 

dependen de la vía de administración. Así, en lo etiquetado se coloca lo que tiene 

la fórmula magistral y un apartado (ruta para acceder a los comentarios) que se 

destina a proporcionar información a cerca de los riesgos (ej: efectos adversos, 

contraindicaciones, precauciones,…). 

Para los inyectables y oftalmológicos se tiene que poner todos los excipientes 

usados, pero para los otros depende, por ejemplo, de la dosis.  

Es necesario registrar siempre las caducidades de estas formulaciones porque 

algunas están congeladas, como es el caso de las formulaciones oftálmicas y 

intravítreas. 

Las auxiliares miran las caducidades, una vez por semana, para asegurar que no 

se sobrepase la fecha de caducidad o si es necesario reponer el estoc. 

En mi estancia en este sector, un médico pidió a la coordinadora (Dra. Maria 

Vuelta) para hacer una formulación intravítrea de GENTAMICINA para el 

tratamiento de la toxoplasmosis ocular. Después de algunas investigaciones, la 

coordinadora le dijo al medico que tal no podría ser dispensado porque uno de los 

excipientes que se encuentra en los viales de GENTAMICINA es lo alcohol 

bencílico que podría producir toxicidad ocular cuando se administra por esta vía 

(intravítrea). 

Todas estas formulaciones tienen que ser revisadas por un farmacéutico para 

hacer la certificación de lotes y caducidades, verificar las cantidades de materias 

primas y compruebar que hay una muestra que servirá como un control más 

adelante. 
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Figura 21. Diagrama del proceso de farmacotecnia  

 

En mi estancia en este sector, yo ha hecho una búsqueda acerca de los 

medicamentos utilizados para la preparación de las formulaciones magistrales. 

Por lo tanto, consulté  las bases de datos COPA, Micromedex y las fichas técnicas 

de los fármacos. El objetivo fue mirar si es necesario poner alguno  excipiente de 

declaración obligatoria en lo etiquetado de las formulaciones, confirmar si las 

concentraciones de fármacos fueron las correctas y si las formulaciones hechas 

en este hospital tenían la misma composición cualitativa y cuantitativa. De esta 

manera contribuyó para aumentar la seguridad de las formulaciones magistrales 

dispensadas.  

Algúnos ejemplos de la información consultada se encuentran en anexo (ANEXO 

14 y 15).  
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CONCLUSIÓN 
 
El periodo de prácticas en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitari Joan 

XXIII me ha permitido conocer las diferentes funciones y responsabilidades del 

farmacéutico en las diferentes unidades de Servicio de Farmacia del hospital, así 

como la dinámica de trabajo y la manera en que las diferentes unidades se 

complementan con el fin de garantizar el racional uso de los medicamentos y 

contribuir a la calidad del sistema de salud. 

El farmacéutico de farmacia hospitalaria tiene un papel multidisciplinar, desde el 

control de todo el circuito del fármaco hasta el seguimiento de los parámetros 

clínicos, producción científica y todo lo relacionado a la salud pública, 

farmacoepidemiología, farmacovigilancia y ensayos clínicos, haciéndolos crucial 

para el buen funcionamiento de las unidades de salud y para el avance de la 

ciencia y la mejora constante de los servicios y recursos a nuestra disposición 

para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
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