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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas forma farmacêuticos 

multidisciplinares capazes de desempenhar as mais variadas funções ligadas ao 

medicamento em específico, e à saúde pública no geral. Dentro das demais áreas, a 

farmácia comunitária acaba por ser aquela onde muitos farmacêuticos desenvolvem a 

sua carreira. O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas conta com a unidade 

curricular de Estágio que inclui a realização de um estágio profissionalizante no contexto 

de Farmácia Comunitária. 

Parte do meu estágio curricular desenvolveu-se na Farmácia Porto entre janeiro e 

abril de 2016. Durante o meu período de estágio neste estabelecimento pude 

acompanhar a dinâmica e funcionamento de uma farmácia comunitária assim como 

aprender o essencial sobre o papel e trabalho do farmacêutico neste sector. ´ 

No presente relatório estão descritas, numa primeira parte, as atividades 

desenvolvidas e a dinâmica da farmácia onde estive. Na segunda parte, encontram-se 

fundamentados e analisados os projetos promovidos por mim durante o mesmo período. 

Os projetos desenvolvidos estiveram enquadrados numa atividade à qual dei o nome de 

“Março: Mês da Saúde” e abordam temáticas relacionadas com a pele, prevenção 

cardiovascular, produtos dietéticos e tisanas fitoterápicas e, por fim, uso correto e 

racional do medicamento. 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

vi 

 

Índice 

PARTE I: Descrição das atividades desenvolvidas no estágio  .................................. 1 

1. A Farmácia Porto ................................................................................................. 1 

1.1. Localização e horário de funcionamento ......................................................... 1 

1.2. Instalações e equipamentos ............................................................................ 1 

1.3. Recursos humanos ......................................................................................... 3 

1.4. Recursos Informáticos ..................................................................................... 4 

1.5. Cronograma de atividades desenvolvidas ....................................................... 5 

2. Encomendas e aprovisionamento ...................................................................... 5 

2.1. Processamento de encomendas e fornecedores ............................................. 5 

2.2. Receção e verificação de encomendas ........................................................... 6 

2.3. Armazenamento de produtos .......................................................................... 7 

2.4. Gestão de stocks ............................................................................................ 8 

2.5. Controlo de prazos de validade e contagem física de stocks .......................... 8 

2.6. Devoluções ..................................................................................................... 8 

3. Receituário e faturação ........................................................................................ 9 

3.1. Sistemas de comparticipação .......................................................................... 9 

3.2. Conferência, processamento e verificação do receituário ............................... 9 

4. Laboratório ..........................................................................................................11 

4.1. Funcionamento e dinâmica geral ...................................................................11 

4.2. Medicamentos manipulados ...........................................................................11 

4.2.1. Registos e rastreabilidade ..........................................................................11 

4.2.2. Regime de preços e comparticipações .......................................................12 

5. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e outros produtos ................12 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ..........................................13 

5.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica especial ......................................14 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ................................14 

5.2.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia ……………………………………………………………………………………..15 

5.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário .................................................16 

5.4. Medicamentos homeopáticos .........................................................................16 

5.5. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial .............................16 

5.6. Produtos fitoterápicos.....................................................................................17 

5.7. Produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil ..................................17 

5.8. Produtos cosméticos ......................................................................................18 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

vii 

 

5.9. Dispositivos médicos ......................................................................................18 

6. Outras atividades da FP......................................................................................19 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos ................................19 

6.2. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis ....................................19 

6.3. Valormed ........................................................................................................20 

 

PARTE II: Apresentação dos temas desenvolvidos ....................................................21 

1. Semana da Pele ...................................................................................................22 

1.1. Enquadramento ............................................................................................22 

1.1.1. A pele como órgão .....................................................................................22 

1.1.2. Tipos de pele ..............................................................................................22 

1.1.3. Cuidados de pele ........................................................................................24 

1.1.3.1. Cuidados de pele especiais ....................................................................26 

1.1.3.1.1. Homem ................................................................................................26 

1.1.3.1.2. Adolescência .......................................................................................26 

1.1.3.1.3. Gravidez ..............................................................................................27 

1.2. Atividades desenvolvidas............................................................................28 

1.2.1. Objetivos ....................................................................................................28 

1.2.2. Métodos ......................................................................................................28 

1.2.3. Resultados e Discussão .............................................................................29 

1.2.4. Conclusões .................................................................................................31 

2. Semana do Coração ............................................................................................31 

2.1. Prevenção da Doença Cardiovascular ........................................................31 

2.1.1. Definição e Importância ..............................................................................31 

2.1.2. Medidas de Prevenção ...............................................................................32 

2.1.2.1. Tabagismo ..............................................................................................32 

2.1.2.2. Atividade Física .......................................................................................33 

2.1.2.3. Nutrição ..................................................................................................33 

2.1.2.4. Pressão Arterial e Lípidos .......................................................................34 

2.2. Atividades desenvolvidas............................................................................35 

2.2.1. Objetivos ....................................................................................................35 

2.2.2. Métodos ......................................................................................................36 

2.2.3. Resultados e Discussão .............................................................................36 

2.2.4. Conclusões .................................................................................................38 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

viii 

 

3. Semana da Alimentação .....................................................................................38 

3.1. Produtos Dietéticos – C.O.M. Comer Ousar Mudar® .....................................39 

3.2. Tisanas Fitoterápicas – Tilman® ....................................................................39 

4. Semana do Medicamento ...................................................................................39 

 

Conclusão .................................................................................................................... 410 

 

Referências ....................................................................................................................41 

 

Anexos............................................................................................................................46 

Anexo I .........................................................................................................................46 

Anexo II ........................................................................................................................48 

Anexo III .......................................................................................................................52 

Anexo IV ......................................................................................................................54 

Anexo V .......................................................................................................................55 

Anexo VI ......................................................................................................................56 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

ix 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Organograma da FP. ........................................................................................ 4 

Figura 2. Cartão identificativo dos funcionários da FP. ..................................................... 4 

Figura 3. Cronograma de as atividades desenvolvidas. ................................................... 5 

Figura 4. Cartaz de divulgação da atividade "Março: Mês da Saúde" .............................21 

Figura 5. Dinamização da atividade "Semana da Pele" na zona dedicada ao atendimento 

da FP. ..............................................................................................................................29 

Figura 6. Dinamização da atividade "Semana do Coração" na zona dedicada ao 

atendimento da FP. .........................................................................................................36 

Figura 7. Caracterização gráfica dos valores de PAS e PAD recolhidos na atividade 

"Semana do Coração”......................................................................................................37 

Figura 8. Caracterização gráfica da presença ou ausência de diagnóstico prévio de HTA 

entre os participantes na atividade “Semana do Coração”. ..............................................37 

Figura 9. Caracterização gráfica dos valores de PA entre os participantes da atividade 

“Semana do Coração” previamente diagnosticados com HTA. ........................................37 

Figura 10. Dinamização da atividade "Semana da Alimentação" na zona dedicada ao 

atendimento da FP. .........................................................................................................38 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

x 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1. Cuidados de pele recomendados a cada tipo de pele[29]. ...............................25 

Tabela 2. Papel de diferentes componentes da dieta no desenvolvimento de DCV e 

respetivas recomendações como medidas de prevenção. ...............................................34 

Tabela 3. Limites de referência da pressão arterial para diagnóstico da HTA. ................35 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

xi 

 

Abreviaturas 

ANF: Associação Nacional de Farmácias 

AVC: Acidente Vascular Cerebral 

BPF: Boas Práticas Farmacêuticas 

CNP: Código Nacional de Produto 

DCV: Doença Cardiovascular 

FP: Farmácia Porto 

HTA: Hipertensão arterial 

IVA: Imposto de Valor Acrescentado 

MNSRM: Medicamento Não Sujeito a Receita Médica 

MSRM: Medicamento Sujeito a Receita Médica 

PA: Pressão arterial 

PAD: Pressão Arterial Diastólica 

PAS: Pressão Arterial Sistólica 

PV: Prazo de validade 

PVP: Preço de Venda ao Público 

SNS: Serviço Nacional de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

1 

 

PARTE I 

Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. A Farmácia Porto 
1.1. Localização e horário de funcionamento 

Abertas as suas portas a janeiro de 2012, a Farmácia Porto situa-se no Porto, mais 

precisamente na Rua da Circunvalação, nº14075. Na sua proximidade existem vários 

espaços comerciais, residenciais e hospitais, o que permite que na farmácia se tenha 

quer utentes habituais quer casuais. Esta farmácia tem um funcionamento de 24h e 

mantém-se aberta aos fim-de-semanas e feriados, estando por este motivo aberta os 365 

dias do ano. O meu horário de estágio habitual foi das 9h às 17h30, interrompendo das 

13h às 13h30 para almoçar, sendo que trabalhei todos os dias da semana (segunda a 

sexta-feira).  

 

1.2. Instalações e equipamentos 

No que diz respeito a instalações gerais, a Farmácia Porto cumpre o estabelecido nas 

Boas Práticas Farmacêuticas de Farmácia Comunitária assim como na legislação 

portuguesa em vigor[1-4]. 

Quanto ao aspeto exterior da farmácia, este inclui a designação “Farmácia Porto”, 

assim como uma “cruz verde” que se encontra sempre iluminada durante a noite. Para 

além disso, tal como legislado, as seguintes informações encontram-se perfeitamente 

divulgadas no espaço da farmácia: 

 Nome do diretor técnico; 

 Horário de funcionamento; 

 Farmácias de turno do município; 

 Modo de reembolso da comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos; 

 Existência de livro de reclamações. 

Uma vez que a entrada principal da farmácia é no piso térreo e não existe qualquer 

tipo de obstáculo na passagem, o acesso por parte de todo o tipo de utentes está 

também garantido, desde crianças, idosos e cidadão portadores de deficiência motora[4]. 

A farmácia tem um parque de estacionamento próprio com acesso direto à entrada 

principal. Esta logística permitiu que a Farmácia Porto pudesse oferecer aos seus utentes 

um serviço ao qual chamam de “FarmaDrive”, ou seja, atendimento e dispensa de 

produtos na viatura dos clientes. 
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Tal como a Lei Portuguesa assim o exige[1, 4], no interior da FP podem ser 

distinguidos os seguintes espaços: 

 Sala de atendimento ao público (área >50m2):  

Constituída por um total de dez balcões destinados ao atendimento, esta sala 

apresenta um ambiente profissional, calmo e confortável que permite uma 

comunicação eficaz com os utentes. Na zona de circulação e espera existem 

gôndolas e lineares com vários tipos produtos, uma zona de descanso e um 

espaço infantil. De acordo com o tipo de produtos expostos em cada zona, pode 

considerar-se que esta sala está subdividida em três espaços: a Sala Principal 

(onde existem oito balcões), a Sala Bebé (onde existe um balcão) e a Sala Natura 

(onde existe um balcão). A distinção e caracterização do tipo de produtos que 

existe em cada uma destas salas encontram-se descritas na secção 5. Para além 

disso, existe na Sala Principal um balcão com comunicação para o exterior da 

farmácia dotado de um postigo de atendimento destinado ao “FarmaDrive” e ao 

funcionamento noturno da farmácia (das 0h às 8h). A este conjunto total de 

espaços área também se pode dar o nome de front-office. 

 Laboratório (área >8 m2): 

O laboratório da FP possui instalações e equipamento apropriados para a 

preparação de todo o tipo de formas farmacêuticas passíveis de ser preparadas 

em farmácia comunitária (ver referência para isto) com a exceção de 

comprimidos, cápsulas e medicamentos homeopáticos. Para além do 

equipamento considerado obrigatório pela legislação em vigor(referência disto), 

destaca-se a existência de um Unguator®, que torna a preparação de certas 

formulações semissólidas muito mais rápida e eficiente. 

 Dois gabinetes de atendimento personalizado (área >7 m2): 

Estes gabinetes estão separados fisicamente da sala de atendimento ao 

público assim como entre eles, garantindo a privacidade e comodidade dos 

utentes. Ambos estão equipados com marquesa, mesa, cadeiras, todo o 

equipamento obrigatório por lei para a administração de injetáveis (procura 

referência), esfigmomanómetros manuais e automáticos, material básico de 

primeiros socorros e aparelhos de diagnóstico para a determinação rápida de 

índice de glicose e colesterol total. Estes gabinetes são utilizados quer para a 

determinação de parâmetros bioquímicos e administração de injetáveis quer para 

o serviço de nutrição e outras ações dinamizadas pela própria farmácia ou por 

certas marcas. 
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 Armazém (área >25m2): 

O armazém, também denominado de back-office, possui os meios e 

equipamentos necessários à receção, gestão e armazenamento das encomendas 

e produtos existentes na farmácia. O acesso direto ao exterior a partir desta área 

permite uma agilização do processo de receção de encomendas e reservas, 

assim como a existência de dois computadores destinados exclusivamente a esse 

fim. A FP está dotada de um robot de armazenamento e dispensa de 

medicamentos onde se guardam todos os medicamentos sujeitos a receita 

médica. Também no armazém existem armários/gavetas para todos os produtos 

em excesso, nomeadamente aqueles para os quais não existe espaço ou não se 

considera oportuna a sua exposição nos lineares e gondolas da Sala de 

Atendimento ao Público. Os produtos que necessitam de temperaturas entre os 2-

8ºC para a sua conservação são armazenados num frigorífico também aí 

existente. Ainda no armazém existem dois computadores utilizados na gestão de 

encomendas, produtos e outras atividades relacionadas. 

 Instalações sanitárias (área >5 m2). 

      No que diz respeito a espaços considerados facultativos[1], a FP possui: 

o Gabinete da direção técnica;  

o Receituário; 

o Sala de descanso e formações para os funcionários. 

Para além do disposto anteriormente, tal como previsto pelas BPF, torna-se 

importante referir que toda a farmácia se encontra adequadamente iluminada e ventilada 

assim como possui superfícies de trabalho, armários e prateleiras lisas, laváveis e em 

material adequado[4]. 

 

1.3. Recursos humanos 

Com a direção técnica assegurada pela Dra. Adriana Osório, no momento do meu 

estágio a FP possuía uma equipa de profissionais composta por farmacêuticos, técnicos 

de farmácia, técnicos auxiliares de farmácia, auxiliares de armazém, um funcionário 

responsável pelas entregas ao domicílio e funcionárias de limpeza. Atendendo à enorme 

quantidade de serviços e ao tamanho da equipa, para assegurar um bom funcionamento 

da FP, optaram pela nomeação de responsáveis pelos diferentes departamentos da 

farmácia assim como os chamados de “responsáveis de turno”, que vão alternando ao 

longo dos turnos dentro de um grupo específico de farmacêuticos (figura 1). 

Todo o pessoal da equipa da FP está devidamente identificado, incluindo aqueles que 

não desempenham funções de atendimento ao público. Esta identificação é feita 
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mediante o uso de um cartão personalizado da FP, contendo o nome e o título 

profissional, de acordo com o modelo apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 1. Organograma da FP. 

 

 

Figura 2. Cartão identificativo dos funcionários da FP. 

 

1.4. Recursos Informáticos 

O sistema informático implementado na FP é o Sifarma2000 da Glintt.  

Este sistema informático possui funções úteis na faturação, atendimento ao público e 

gestão e receção de encomendas. A sua base de dados possui informações técnico-

científicas que facilitam os atos de dispensa e aconselhamento farmacêuticos. 

Relativamente à faturação, este sistema organiza automaticamente as receitas em lotes 

de 30, o que garante uma boa gestão e a emissão mensal de verbetes de identificação 

de lote e documento para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). Para além disso, 

facilita o processo de gestão de stocks, prazos de validade, contagem física, recolha de 

quebras, estatísticas de vendas, entre outras funcionalidades. 

 

 

Direção Técnica 

Dra. Adriana Osório 

Farmacêutica Adjunta: Dra. Flávia Pezella 

Front-office 
Dra. Mariana Simões 

Responsáveis de Turno 

Back-office 
Gardina Seabra 

Laboratório 
Dra. Flávia Pezella 
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1.5. Cronograma de atividades desenvolvidas 

O meu estágio na FP começou a 11 de janeiro de 2016 e terminou a 11 de abril de 

2016. Durante esse período realizei diferentes atividades, segundo o demonstrado na 

figura 3. 

 

Janeiro Fevereiro 

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       
 

Março Abril 

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 

 Leitura do Manual de Procedimentos 

 Encomendas e Aprovisionamento 

 Encomendas e aprovisionamento + Receituário 

 Receituário + Laboratório 

 Formação Externa 

 Atividades Março Mês da Saúde + Encomendas e aprovisionamento + Atendimento 

 

Figura 3. Cronograma de as atividades desenvolvidas. 

 

Para além destas atividades, durante o meu período de estágio tive a oportunidade de 

assistir a formações e apresentações de várias marcas e produtos: Depuralina®, 

Stagutt®, Spidifen®, Pierre Fabre®, Niquitin®, Aboca®, Bioderma®, Uriage®, Institut 

Estherderm®, Filorga®, Tilman® e ISDIN®.  

 

2. Encomendas e aprovisionamento 

2.1. Processamento de encomendas e fornecedores 

Na FP, as encomendas de produtos são efetuadas tanto diretamente aos laboratórios 

fornecedores como através de armazenistas/distribuidores.  

O primeiro caso é aquele a que a farmácia recorre quando quer proceder à compra de 

grandes quantidades de produtos, de forma a obter melhores condições de compra 

(descontos e bonificações). Este tipo de encomenda é feito diretamente a representantes 

das marcas.  
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 No entanto, nomeadamente no que diz respeito a encomendas de medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM), a FP recorre aos armazéns grossistas. Neste 

contexto, os principais distribuidores a quem se fazem as encomendas na FP são a, 

Alliance Healthcare, Empifarma, OCP Portugal, Plural e Proquifa. Este tipo de 

encomenda é normalmente efetuado através do Sifarma2000® mas também pode ser 

realizada via telefónica. Os fornecedores têm linhas telefónicas ao dispor das farmácias 

que servem não só para efetuar pedidos mas também para esclarecimentos sobre os 

produtos. Quanto a aquelas feitas informaticamente, essas têm a vantagem de serem 

mais rápidas e seguras sendo que, para assegurar que as encomendas estas foram 

recebidas na integridade, os fornecedores contatam a farmácia para confirmar a sua 

receção.  

Para além disso, existe também a possibilidade de efetuar encomendas instantâneas 

diretamente aos distribuidores grossistas no Sifarma2000®. Assim, durante o período que 

estive no atendimento ao público, pude utilizar esta modalidade e, na falta de algum 

produto, procedi à sua encomenda no momento e pude informar o utente acerca da hora 

a o produto estaria disponível na farmácia para ser dispensado.  

 

2.2. Receção e verificação de encomendas 

De forma a garantir que todos os produtos que entram na farmácia se encontram 

dentro das quantidades e condições encomendadas, os processos de receção e 

verificação de encomendas são cruciais para um bom funcionamento de toda a farmácia. 

Durante o período de estágio que passei na FP pude acompanhar e realizar este 

processo, que passarei a descrever. 

Na receção de cada encomenda deve sempre verificar-se que esta vem 

acompanhada de uma fatura ou guia de remessa com as seguintes informações: 

identificação do fornecedor e da farmácia; número da encomenda e da fatura; data de 

encomenda; designação individual de cada produto; quantidades encomendadas e 

quantidades enviadas; preço de venda à farmácia; taxa de imposto de valor acrescentado 

(IVA); preço de venda ao público (PVP; apenas nos medicamentos sujeitos a receita 

médica MSRM); descontos e bonificações e total da fatura. Adicionalmente, os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos devem estar acompanhados de uma 

requisição em duplicado, que deve ser carimbada e assinada. Uma das requisições é 

arquivada e a outra é devolvida ao fornecedor. Seguidamente, comparam-se os produtos 

descritos na fatura com os produtos entregues, sendo que o Sifarma2000® é uma 

ferramenta de auxílio neste procedimento. Assim, para rececionar os produtos e atualizar 

o stock, procura-se no sistema o número interno da encomenda em causa e vão-se 

inserindo os produtos por leitura ótica ou inserção manual do código nacional do produto 
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(CNP). Dando sempre prioridade aos produtos que necessitam de ser conservados a 

baixas temperatura e a estupefacientes e psicotrópicos, durante este processo é 

necessário verificar a integridade da embalagem, código identificativo, nome, dose, forma 

farmacêutica, preço de venda à farmácia, PVP, prazo de validade (PV; deve ser registado 

no sistema o PV do produto existente na farmácia com PV mais baixo), número de 

unidades pedidas e enviadas, percentagem de comparticipação e taxa de IVA. Quanto 

aos produtos de venda livre, a verificação do PVP tem em conta critérios internos da 

farmácia. No entanto, este é sempre calculado tendo em conta o valor do IVA e a 

margem de lucro a aplicar.  

Finalmente, termina-se a receção da encomenda verificando que o número total de 

unidades recebidas e o valor total faturado registados na fatura coincidem com o valor 

final dado pelo Sifarma2000®. Assim que se finaliza o processo, rubrica-se e escreve-se 

a data na fatura e está é de seguida arquivada.  

 

2.3. Armazenamento de produtos 

Uma vez que a qualidade dos produtos é uma das prioridades da FP, o seu 

armazenamento é efetuado segundo as BPF respeitando as condições de iluminação, 

temperatura, humidade e ventilação das zonas de armazenamento relativas às 

exigências específicas de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, químicos, 

matérias-primas e materiais de embalagem[4]. Para além disso, na FP segue-se sempre 

a regra “first expired, first out” em que as embalagens com prazo mais antigo são 

selecionadas para serem dispensadas em primeiro lugar. 

Os MSRM comercializados sob a forma de suspensões orais, ampolas, saquetas e 

pós granulados são armazenados em prateleiras que se encontram no armazém. Os 

restantes MSRM são, tal como referido na secção 1.2., armazenados num sistema robot. 

Apesar do robot existente na FP ter uma organização do tipo caótico, este garante que os 

produtos cujo prazo de validade vai expirar primeiro sejam os primeiros a ser 

dispensados. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são também 

armazenados no robot, sendo desta forma garantidas as boas práticas da farmácia 

relativamente a este tipo de medicamentos. Tal como foi referido anteriormente (ver 

secção 1.2.), os produtos que necessitam temperaturas entre os 2-8ºC armazenam-se 

num frigorífico existente no armazém.  

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) encontram-se arrumados 

atrás dos balcões de atendimento, podendo estar tanto em gavetas próprias como 

expostos em prateleiras. Os restantes produtos estão armazenados em expositores no 

front-office, estando desta forma ao alcance dos clientes. Uma das práticas da FP passa 

por etiquetar apenas os produtos que se encontram ao alcance do público. A etiquetagem 
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dos produtos é feita no momento da receção das encomendas ou sempre que se tenha 

que proceder a alterações no seu PVP. Durante o período que estive na FP colaborei no 

armazenamento de todo o tipo de produtos descritos anteriormente, assim como no 

processo de etiquetagem. 

 

2.4. Gestão de stocks 

A gestão de stocks consiste na verificação de diversos fatores que podem influenciar 

o escoamento dos vários produtos, tais como, vantagens comerciais, campanhas 

publicitárias, análise do histórico de vendas e procura por parte dos consumidores. De 

uma forma geral, segundo o que me foi transmitido na FP, uma boa gestão de stocks 

deve garantir que os produtos procurados pelo público existam na farmácia e que foram 

adquiridos nas condições económicas que trazem melhores condições de venda. 

Sobretudo devido ao facto de se tratar de uma farmácia com funcionamento de 24h todos 

os dias do ano, uma boa gestão de stocks na FP pode ser considerada um fator crítico 

para o seu bom funcionamento. 

Para além de outros recursos, na FP a gestão de stocks é feita com o auxílio do 

Sifarma2000®, onde se podem consultar os movimentos dos produtos tem termos de 

entradas e saídas, assim como o seu stock mínimo e máximo (previamente 

estabelecidos).  

 

2.5. Controlo de prazos de validade e contagem física de stocks 

De forma a garantir que não existem nem são dispensados aos utentes da FP 

produtos com o PV perto da caducidade ou mesmo caducados, o controlo dos PV é feito 

em dois momentos cruciais: na receção das encomendas e através de uma verificação 

mensal. 

Durante a receção das encomendas garante-se que o PV do produto que apresenta 

PV mais curto é aquele que se encontra registado no Sifarma2000®. Para além disso, se 

durante a receção de encomendas for encontrado algum produto com o PV a expirar 

brevemente, este pode ser devolvido ao fornecedor. Adicionalmente, é possível a 

emissão de listagens sistema informático de controlo do PV dos produtos cujo PV 

expirará nos 6 meses seguintes. Estas listas também permitem a contagem dos produtos 

que possibilitam a verificação das diferenças entre os stocks físicos e os informáticos.  

Durante o meu período de estágio fiz tanto verificações mensais de prazos de 

validade com a verificação no mesmo da receção da encomenda. 

2.6. Devoluções 

São várias as situações que permitem à farmácia proceder à devolução de produtos 

aos seus fornecedores, sendo os motivos mais frequentes a caducidade, embalagem 
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danificada, alterações nas características organoléticas dos produtos que impedem a sua 

venda assim como a suspensão de comercialização de determinados produtos/lotes de 

produtos. 

Para proceder a uma devolução o produto é entregue ao estafeta do fornecedor em 

questão, sendo que é imprescindível fazer-se acompanhar o produto da respetiva nota de 

devolução, que é sempre emitida em triplicado (sendo que o triplicado é arquivado na 

farmácia e os restantes vão juntamente com o produto). Após isto, existem 3 

possibilidades de resolução: o fornecedor aceita a devolução e emitir uma nota de 

crédito; o fornecedor aceita a devolução e repõe os produtos devolvidos; o fornecedor 

não aceita a devolução e a farmácia tem que realizar uma quebra no stock do produto. 

 

3. Receituário e faturação 

3.1. Sistemas de comparticipação  

A comparticipação de medicamentos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

encontra-se atualmente legislada no Decreto-Lei nº19/2014[5]. De uma forma geral, a 

comparticipação baseia-se no facto de uma percentagem do PVP do medicamento ser 

financiado pelo Governo de Portugal, de acordo com escalões específicos, cabendo ao 

utente o pagamento do restante valor em falta. Estes escalões são definidos com base no 

grupo farmacoterapêutico, custo do medicamento e critérios de justiça social. Os grupos 

e subgrupos farmacoterapêuticos de medicamentos que podem ser objeto de 

comparticipação, assim como os respetivos escalões de comparticipação, em vigor no 

momento do meu estágio na FP, podem ser consultados na Portaria nº 195-D/2015[6]. As 

comparticipações tendo em conta determinadas patologias ou grupos especiais 

encontram-se definidas por lei. 

Para além do SNS e da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em 

Funções Públicas (ADSE), existem várias entidades comparticipantes, cujas 

percentagens de comparticipação variam em função da entidade. Os utentes podem 

ainda obter uma comparticipação em complementaridade quando são beneficiários, em 

simultâneo, de um sistema e um subsistema de saúde. Para efeitos de comparticipação 

em complementaridade, a receita tem de ser fotocopiada e o beneficiário tem que 

apresentar o cartão do subsistema de que beneficia. 

 

3.2. Conferência, processamento e verificação do receituário 

Na FP todos os procedimentos relacionados com o receituário são realizados por uma 

equipa de profissionais contractados especificamente para essa função. Assim, após a 

verificação aquando da dispensa do medicamento ao utente, esta equipa revê todas as 
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receitas dispensadas na FP. Parte do meu estágio foi passado com esta equipa, 

permitindo-me executar todas as atividades abaixo descritas. 

Nas receitas médicas manuais, ao analisar uma receita é obrigatório verificar o 

número da receita, a identificação do médico prescritor, os dados do utente, a 

identificação dos medicamentos, a posologia e duração do tratamento, comparticipações 

especiais, o número de embalagens, a data de prescrição e a assinatura do médico 

prescritor. As receitas manuais, para que sejam aceites, devem estar devidamente 

justificadas. Estas receitas não podem ter qualquer tipo de rasuras ou caligrafias 

diferentes. Todos aspetos relacionados com o enquadramento legal deste tipo de 

prescrição médica podem ser consultados no Despacho n.º 15700/2012, de 30 de 

novembro[7]. 

A verificação das receitas médicas eletrónicas não é tão exigente uma vez que o 

Sifarma se encontra ligado aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. No entanto, 

os aspetos técnicos que necessitam de ser conferidos são: a assinatura do médico, o 

prazo de validade da receita e a concordância entre os medicamentos prescritos e os 

medicamentos dispensados.  

Desde 1 de Abril de 2016 passou a ser obrigatória em Portugal a prescrição médica 

eletrónica desmaterializada, como se encontra estabelecido no Despacho n.º 2935-

B/2016[8]. Neste tipo de prescrição é fornecido ao doente, através de um e-mail, de sms 

ou pela área do cidadão na Plataforma de Dados da Saúde, um código de dispensa de 

medicamentos que lhe permite assim adquirir os medicamentos prescritos pelo seu 

médico. Adicionalmente, o doente pode possuir uma guia de tratamento em papel com os 

códigos necessários à dispensa dos medicamentos. Para além de vantagens como a 

possibilidade da dispensa parcial da receita médica e a diminuição da fraude e 

falsificação, no que diz respeito à conferência de receituário, este novo tipo de receita 

médica trouxe a grande vantagem de a sua validação ser feita de forma automática pelo 

Sifarma e, na ocorrência de alguma incongruência, esta é imediata e automaticamente 

detetada no momento da dispensa. 

Depois da separação das receitas por entidades comparticipadoras e em lotes 

compostos 30 receitas (com a exceção do último lote), é emitido um verbete de 

identificação para cada lote.  

Os lotes cuja entidade é o SNS são enviados para a Administração Central do 

Sistema de Saúde, acompanhados do verbete de identificação, resumo dos lotes e fatura 

até ao dia 5 de cada mês. O restante receituário correspondente a outras entidades 

(devidamente separado) é enviado para a Associação Nacional das Farmácias até dia 10 

de cada mês. Se for detetada alguma inconformidade, a receita é devolvida à farmácia e, 

caso a correção do erro posso ser feita, esta pode ser incluída no receituário do mês 
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seguinte, permitindo deste modo assegurar a receção do montante relativo à 

comparticipação.  

 

4. Laboratório 

4.1. Funcionamento e dinâmica geral 

Tal como referido na secção 1.2., na FP existe um laboratório que prepara e formula 

medicamentos e outras formas magistrais para os seus utentes. Para além dos produtos 

preparados especialmente para cada utente quando assim solicitados, a FP possui uma 

gama de produtos a granel ou produzidos e formulados pelo seu laboratório aos quais os 

farmacêuticos recorrem com bastante frequência dada a sua qualidade, preço e 

exclusividade. No momento do meu estágio, colaborei na preparação de alguns destes 

produtos, entre eles o bicarbonato de sódio, ácido bórico, óleo de argão, óleo de rosa 

mosqueta, vaselina e gel de aloé vera.  

 

4.2. Medicamentos manipulados 

Define-se como medicamento manipulado qualquer fórmula magistral preparada e 

dispensada sob a responsabilidade de um farmacêutico[9]. A manipulação de 

medicamentos ou produtos de saúde nas farmácias comunitárias pode ser solicitada por 

vários motivos, sendo que durante o meu período de estágio o motivo mais comum foi a 

inexistência/escassez de fórmulas no mercado com posologia/forma farmacêutica 

apropriada ao doente/patologia (Exemplos: medicamentos de uso pediátrico ou 

veterinários; tratamento de problemas cutâneos menores). Os medicamentos 

manipulados que tive a oportunidade de preparar na FP foram solução de minoxidil a 5% 

e vaselinas tanto enxofradas como saliciladas. 

 

4.2.1. Registos e rastreabilidade 

Como medicamentos que são, a rastreabilidade e o registo da preparação de 

medicamentos manipulados são de extrema importância nas farmácias comunitárias. 

Desta forma, na FP, a preparação de um medicamento manipulado (e de qualquer outra 

fórmula magistral não medicamentosa) implica sempre: 

 Elaboração de uma ficha de preparação: seguindo o modelo apresentado no 

anexo I, a ficha de preparação contém os seguintes parâmetros: denominação 

do medicamento manipulado; nome do utente; nome do prescritor; n.º do lote 

atribuído ao medicamento preparado; composição do medicamento; 

quantidade e lote das matérias-primas utilizadas; procedimento de 

preparação; controlo do produto acabado; descrição do acondicionamento, 

conservação e prazo de validade. Desde a pesagem à preparação e controlo 
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do produto acabado, todos os procedimentos devem estar e rubricados e 

datados pelo operador e por um farmacêutico supervisor. 

 Registo dos movimentos das matérias-primas: uma boa gestão e 

rastreabilidade das matérias-primas do laboratório implicam o registo da 

quantidade, lote e data de utilização de todas as matérias-primas utilizadas. 

Na FP, este procedimento era realizado num Excel próprio. 

 Rótulo apropriado: os rótulos elaborados pelo laboratório da FP que contém as 

seguintes informações: nome do produto, nome do utente, nome do médico 

prescritor, lote, validade, preço, quantidade dispensada e contatos da 

farmácia. 

 Cálculo do preço: o cálculo do preço praticado pelas farmácias para um dado 

medicamento manipulado é sempre calculado tendo em conta a Portaria nº 

769/2004, de 1 de julho[10]. Importa acrescentar que o cálculo dos honorários 

da preparação tem por base um fator cujo valor é atualizado anualmente, na 

proporção do crescimento do índice de preços ao consumidor, divulgado pelo 

Instituto Nacional de Estatística. 

Na FP, todos os documentos anteriores são arquivados durante pelo menos 3 anos. 

Quando aplicável, a estes documentos faz-se acompanhar uma cópia da respetiva 

receita médica.  

 

4.2.2. Regime de preços e comparticipações 

Caso se tratem de medicamentos manipulados comparticipados, a receita médica 

deste tipo de medicamento não pode conter nenhum outro medicamento e deve sempre 

incluir a menção “Medicamento Manipulado” ou “F.S.A.”(Faça Segundo a Arte). 

Alguns medicamentos manipulados são passíveis de comparticipação de 30% do seu 

PVP pelo SNS[11]. As fórmulas magistrais às quais se aplica o anteriormente exposto 

encontram-se no Anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro[12]. 

 

5. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e outros produtos 

Uma vez que a FP conta com uma equipa de profissionais que prestam atendimento 

a um elevado número de utentes, a abordagem aos utentes encontra-se normalizada e 

protocolada. Assim, antes de começar o atendimento foi-me dado a ler o manual de 

procedimentos da FP e foi dada formação sobre esse assunto. 

A FP possui um sistema interno que permite registar os dados dos seus clientes 

habituais e proporciona a estes a possibilidade de irem acumulando pontos pelas 

compras feitas na FP que posteriormente podem ser trocados por vales de descontos. 

Este registo permite ao farmacêutico aceder ao histórico de compras do utente o que traz 
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muitas vantagens nomeadamente na escolha do laboratório/produto preferencial/habitual 

do utente assim como num aconselhamento mais seguro (permite conhecer possíveis 

interações, doses habituais, entre outros). Desta forma, uma das primeiras coisas que é 

feita no início de um atendimento na FP é questionar sobre a existência ou não de ficha 

de cliente. 

Foram-me transmitidas algumas dicas de comunicação com o utente, nomeadamente 

o evitar o uso de diminutivos e palavras com conotação negativa, a distância apropriada 

para não criar desconforto no cliente mas conseguir alguma proximidade, assim como 

algumas indicações sobre a postura mais adequada ao balcão. 

A dispensa e aconselhamento propriamente ditos dependem de vários fatores, entre 

eles o tipo de produto em causa. Assim, tal como na maioria das farmácias, na FP 

dispensa-se e presta-se aconselhamento para o grupo de produtos abaixo descritos. 

Cabe ao farmacêutico fornecer ao doente a informação sobre posologia, duração de 

tratamento, cuidados de utilização e possíveis efeitos adversos dos produtos que 

dispensa/aconselha[4]. É também função do farmacêutico contatar o médico prescritor 

sempre que ocorram possíveis lapsos na prescrição ou quando a posologia/duração de 

tratamento não estejam claros e isso possa acarretar riscos para o doente[4]. Durante o 

meu estágio na FP pude acompanhar alguns destes casos, sendo um exemplo disso o de 

um doente que se apresentou na farmácia com uma receita médica para um 

medicamento para administração intramuscular e na posologia o médico aconselhava a 

sua administração por via intravenosa. Mediante esta situação não se dispensou o 

medicamento ao doente até que a incongruência estivesse esclarecida. Assim, após 

contactar o médico, percebeu-se que o que se pretendia era de facto a administração via 

intramuscular. O médico passou uma nova receita médica e a FP foi capaz de dispensar 

o medicamento com segurança ao doente. 

Durante o período que estive no atendimento, o que mais fiz foi assistir ao 

atendimento realizado por outros profissionais da FP. Não obstante, também me foi dada 

a oportunidade de dispensar alguns produtos, mas sempre acompanhada por um 

farmacêutico. 

 

 

 

 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

O Estatuto do Medicamento considera MSRM aqueles que preencham uma das 

seguintes condições[13]: 
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 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via injetável. 

Este tipo de medicamentos só pode ser vendido nas Farmácias, mediante a 

apresentação de uma receita médica. Nestes medicamentos o PVP não é determinado 

pela farmácia e tem sempre que se apresentar inscrito na cartonagem. 

  

5.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica especial 

São denominados de medicamentos sujeitos a receita médica especial, segundo o 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, aqueles que apresentem uma das seguintes 

condições[13]: 

 Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro; 

 Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins 

ilegais; 

 Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior. 

Como medicamentos sujeitos a receita médica, a venda destes produtos obriga a 

tudo o que já foi descrito em 5.1[13].  

Torna-se importante acrescentar que os medicamentos considerados estupefacientes 

ou psicotrópicos (contidos nas tabelas I e II do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, e n.°1 do 

artigo 86.° do Decreto-Regulamentar n.º 61/64, de 12 de outubro) têm que ser prescritos 

isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos[13]. Para 

além disso, todas as farmácias têm que enviar mensal o registo de saídas e entradas ao 

INFARMED[13]. No que diz respeito às benzodiazepinas o balanço das entradas e saídas 

é enviado trimestralmente[13]. 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os medicamentos que não preencham o descrito em 5.1. são classificados pelo 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto como MNSRM[13]. Contudo, estes 
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medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de 

situações passíveis de automedicação[13]. Este tipo de medicamento pode ser 

comparticipado ou não comparticipado[13]: 

 MNSRM não comparticipados pelo SNS: o seu PVP é sujeito ao regime de 

preços livres, ou seja, fixado a nível dos canais de distribuição e 

comercialização, nomeadamente a própria farmácia. Para além das farmácias, 

estes são dispensados nos Locais de Venda autorizados para o efeito; 

 MNSRM comparticipados pelo SNS: tal como acontece para os MSRM, o seu 

PVP encontra-se fixado. A sua dispensa pode ser efetuada nas Farmácias ou 

nos Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, no 

entanto apenas nas farmácias pode ser feita a comparticipação. 

Na FP pude acompanhar a dispensa de este tipo de medicamento tanto mediante a 

apresentação de receita médica como por aconselhamento farmacêutico. Quanto ao 

aconselhamento farmacêutico, assisti à dispensa deste tipo de medicamentos na 

resolução de transtornos menores, como por exemplo o aconselhamento e venda de 

Gaviscon® a um doente que se apresentou na farmácia com queixas indigestão e azia. 

Para além disso, o farmacêutico pode também proceder ao aconselhamento de um 

MNSRM para a melhoria da eficácia da farmacoterapia já em curso. Em qualquer um dos 

casos, devem sempre fazer-se ao utente as questões necessárias para um 

aconselhamento apropriado e correto e, em caso de dúvida, aconselhar o doente a falar 

com o seu médico. Para além disso, na FP apenas se procedia ao aconselhamento de 

MNSRM a grávidas, lactantes e crianças se no folheto informativo se encontrasse 

expressamente descrito que esse medicamento podia ser usado nessas condições.  

 

5.2.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva 

em farmácia 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF) encontram-se previstos no nº 3 do artigo 115º do Decreto-lei nº 176/2006 

de 30 de agosto, republicado pelo Decreto-lei nº 128/2013, de 5 setembro[13, 14]. Estes 

são medicamentos que embora possam ser dispensados sem prescrição médica, a 

respetiva dispensa é condicionada a intervenção do farmacêutico e aplicação de 

protocolos de dispensa. Na página do INFARMED pode sempre encontrar-se a lista 

atualizada de MNSRM-EF em comercialização em Portugal assim como os respetivos 

protocolos de dispensação[15]. 

Pude assistir à dispensa de vários medicamentos deste tipo sendo um exemplo disso 

o Ulipristal, utilizado na contraceção de emergência até 120 horas (5 dias) após uma 

relação sexual não protegida ou em caso de falha do método contracetivo. Este tipo de 
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situação aparecia com alguma frequência na FP e existia uma série de perguntas que 

tinham que ser feitas à utente antes da sua dispensa (seguindo o protocolo fornecido pelo 

INFARMED)[15]. 

 

5.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

É considerado medicamento veterinário toda a substância, ou associação de 

substâncias, possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou 

dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas[16]. 

Alguns destes medicamentos são inclusive sujeitos a receita médica sendo que a FP 

mantém em arquivo todas as receitas deste tipo durante cinco anos. Na FP deparei-me 

com bastante procura de produtos de uso veterinário (não exclusivamente 

medicamentos), maioritariamente antiparasitários. 

 

5.4. Medicamentos homeopáticos 

Segundo o Infarmed, um medicamento homeopático é um medicamento obtido a 

partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo 

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

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode ter vários 

princípios[17]. 

O Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto é o que atualmente regulamenta este tipo 

de produto[18]. Uma vez que estes produtos não apresentam contraindicações, na FP 

eram dispensados sobretudo para o tratamento de problemas de saúde menores em 

grávidas e crianças (ex.: dores de nascimento dos primeiros dentes no bebé). 

 

5.5. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial  

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são utilizados em 

pessoas cujas necessidades nutricionais estão alteradas, como é o caso de pessoas com 

problemas metabólicos e de assimilação e indivíduos com necessidades fisiológicas 

especiais. Assim, segundo o Decreto-Lei nº227/99 de 22 de junho, estes produtos 

caracterizam-se por possuírem um objetivo nutricional especial, sendo comercializados 

com essa indicação, e distinguem-se claramente dos géneros alimentícios de consumo 

corrente devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico. 

Para além destes, na FP é possível encontrar uma enorme variedade de produtos 

dietéticos que podem ser incluídos em regimes alimentares hipo- ou hipercalóricos, 

proteicos e glicídicos e ainda produtos que contêm suplementos de determinadas 
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substâncias sendo isentos de outras, de acordo com o fim a que se destinam. Durante o 

meu período de estágio estes produtos eram procurados sobretudo por pessoas que 

pretendiam emagrecer ou que estavam em regimes de emagrecimento. Na atividade que 

organizei no âmbito do projeto “Março: Mês da Saúde” inclui este tipo de produtos, como 

pode ser visto na secção 3.1. da parte II do presente relatório. 

 

5.6. Produtos fitoterápicos 

A fitoterapia é a terapêutica que utiliza, como ingredientes terapêuticos, substâncias 

provenientes de plantas, e inclui a promoção da saúde, a prevenção da doença, o 

diagnóstico e o tratamento, abrangendo ainda o aconselhamento dietético e a orientação 

sobre estilos de vida[19]. Assim sendo, um produto fitoterápico é aquele que possui 

substâncias provenientes de plantas. Na FP havia alguma procura deste tipo de produtos, 

sendo que durante o meu estágio estive envolvida na venda e promoção de tisanas 

fitoterápicas da marca Tilman®. Também no projeto “Março: Mês da Saúde” inclui 

produtos desta marca (ver secção 3.2. da parte II do presente documento). 

Quando nos referimos a medicamentos, em termos legislativos este tipo de produto 

passa a ser denominado de “medicamento à base de plantas”. Assim, adquire esta 

denominação qualquer medicamento que, nas suas diferentes preparações, contenha, 

uma ou mais substâncias activas derivadas de plantas ou outras substâncias vegetais, 

relativamente às quais existam provas experimentais e clínicas, bem documentadas 

quanto à sua eficácia e segurança. Um exemplo de medicamento deste tipo aconselhado 

com alguma frequência na resolução da ansiedade ligeira temporária e dificuldade 

temporária em adormecer era o Valdispert®.  

Não poderia deixar de acrescentar que, independentemente de ser medicamento ou 

não, e ao contrário do que acontece com a homeopatia, estes produtos possuem 

contraindicações e interações medicamentosas que muitas vezes são desconhecidas e 

desvalorizadas pelo utente. Desta forma, cabe ao farmacêutico fazer uma correta gestão 

da terapêutica do doente e garantir a eficácia e segurança dos produtos fitoterápicos e 

medicamentos “convencionais” que o doente toma. 

 

5.7. Produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil 

Tal como anteriormente referido na secção 1.2., na FP existe uma sala onde se 

encontram todos os produtos destinados à maternidade e infância, denominando-se este 

espaço de “Sala Bebé”.  

Em termos legislativos, consideram-se artigos de puericultura os produtos que se 

destinam a facilitar o sono, o relaxamento, higiene, alimentação e a sucção das 

crianças[20]. Assim, nesta categoria de produtos incluem-se tanto cremes hidratantes, 
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gel-de-banho, cremes de muda de fraldas e champôs como também acessórios como 

chupetas, tetinas, biberões, fraldas, escovas de dentes e outros. 

No que diz respeito à obstetrícia, existe também na FP bastante oferta neste sentido, 

nomeadamente cremes antiestrias, soutiens de amamentação, cintas de pré e pós-parto, 

extratores de leite e sacos de recolha e conservação de leite materno, entre outros. 

Em termos de nutrição, na FP pude conhecer melhor os diferentes leites de transição 

e preparados para lactentes, leites de crescimento, leites especiais, cereais lácteos, 

farinhas para papas, boiões, infusões e sumos das marcas.  

O aconselhamento farmacêutico neste sector é algo bastante procurado na FP em 

todas as áreas desde o tratamento de rosácea à escolha da chupeta ou leite mais 

recomendado para o bebé em causa. 

 
5.8. Produtos cosméticos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008 de 24 de setembro, considera-se produto 

cosmético qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, 

mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais[21]. A procura de 

aconselhamento cosmetológico é uma área de procura crescente nas farmácias sendo 

que a FP não é uma exceção neste aspeto. Esse foi um dos motivos pelos quais, durante 

a atividade que organizei na farmácia (“Março:Mês da Saúde”, consultar a parte II deste 

relatório) inclui a saúde da pele como um dos temas principais. Assim, o aconselhamento 

de produtos cosméticos foi algo que tive oportunidade de acompanhar e também tive 

bastantes formações proporcionadas pelos laboratórios acerca destes produtos.  

 

5.9. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos encontram-se atualmente regulados pelo Decreto-Lei nº 

145/2009 de 17 de junho, sendo estes, de uma forma geral, instrumentos de saúde que 

englobam um vasto conjunto de produtos[22]. Estes destinam-se a serem utilizados na 

prevenção, diagnóstico e tratamento da doença humana[22]. No entanto, não 

compreendem ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas[22]. Na FP, os 

dispositivos médicos habitualmente dispensados são pensos, soro fisiológico, 

preservativos, seringas tiras-teste para o controlo da diabetes, entre outros. 

Em termos de prescrição, existem casos especiais que se aplicam a alguns produtos 

deste tipo. Um exemplo disso são os dispositivos médicos de controlo da glicémia, 

abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (agulhas, 
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seringas e lancetas), que devem ser prescritos em receitas faturadas por um organismo 

específico, não podendo incluir outros medicamentos. 

 

6. Outras atividades da FP 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Como espaço de saúde que é, a FP oferece aos seus utentes uma série de serviços 

que tive a oportunidade de acompanhar e executar durante o meu período de estágio. 

Estes serviços permitem aos farmacêuticos e demais funcionários da farmácia um maior 

acompanhamento e monitorização dos seus utentes. Assim, as determinações de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos que foram solicitados na FP durante o meu período 

de estágio foram: 

 Medição da pressão arterial (PA): na FP utiliza-se um tensiómetro digital 

para determinar a pressão dos doentes. Este procedimento deve ser feito com 

farmacêutico deve assegurar-se de que o utente está sentado 

confortavelmente, tranquilo e que não realizou nenhuma atividade de esforço 

nos 5-10min anteriores à medição nem consumiu estimulantes ou fumou na 

meia hora antecedente. O braço deve-se encontrar despido de roupa 

apertada, apoiado e posicionado à altura do peito. Os valores de referência 

para o diagnóstico de HTA são, expressos em função de Pressão arterial 

sistólica/Pressão arterial diastólica, 140/90mmHg em pacientes saudáveis e 

130/80mmHg em pacientes diabéticos[23]. 

 Determinação da glicémia e colesterol total: na FP estas determinações 

são realizadas por punção capilar, um método rápido, fiável e praticamente 

indolor para o utente. Um adulto deve ter, em jejum, valores de glicémia 

compreendidos entre 70 e 110mg/dL, no pós-pandrial inferior ou igual a 200 

mg/dL e glicémia ocasional inferior ou igual a 140 mg/dL[24]. Quanto ao 

colesterol total, este deve ser inferior a 190mg/dL para indivíduos saudáveis e 

inferior a 175mg/dL em doentes diabéticos[25]. 

 Determinação da altura e peso. 

 

6.2. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e outros 

medicamentos injetáveis (apenas via intramuscular e subcutânea) é um dos serviços que 

a FP oferece aos seus utentes. Este tipo de atividade nas farmácias encontra-se 

regulamentado na Deliberação nº139/CD/2010, de 21 de outubro, que estabelece a 

obrigatoriedade de formação específica para os farmacêuticos que executem este tipo de 

atividade, assim como as instalações e o material necessário na farmácia[26]. Torna-se 
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apenas importante referir que, o registo dos dados correspondentes a cada administração 

de vacina é de carácter obrigatório[26]. Este registo deve incluir: o nome do utente, a data 

de nascimento; o nome da vacina, lote e via de administração e a identificação 

profissional do farmacêutico que a administrou[26].  

 

6.3. Valormed 

A FP é colaboradora do sistema Valormed. A Valormed é a sociedade que garante a 

reciclagem dos materiais de embalagens e de acondicionamento (papel, cartão, plástico, 

vidro,...), assim como a incineração segura dos medicamentos e restos de 

medicamentos, de modo a preservar o ambiente e cuidar da saúde de todos[27]. Assim, 

os utentes podem entregar na FP as embalagens vazias dos seus medicamentos, 

medicamentos que já não utilizam e medicamentos fora do prazo. Estes medicamentos 

são assim colocados num contentor próprio que, quando completo, é recolhido pelo 

fornecedor responsável. Este contentor tem sempre de se fazer acompanhar por uma 

ficha, em triplicado, contendo as seguintes informações: nome e número da Farmácia, 

peso do contentor, rúbrica do responsável pelo fecho do contentor, número do 

armazenista, data de recolha e rúbrica do responsável pela recolha do contentor. 
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PARTE II 

Apresentação dos temas desenvolvidos 

 

 Enquanto estagiária da FP, organizei a atividade à qual dei o nome de “Março: 

Mês da Saúde”. Esta consistiu na dinamização, durante o mês de março, de semanas 

dedicadas a algumas temáticas que achei convenientes e de interesse para a FP: Saúde 

da Pele (Semana da Pele), Prevenção da doença cardiovascular (Semana do Coração), 

Produtos dietéticos e infusões fitoterápicas (Semana da Alimentação) e Uso racional do 

medicamento (Semana do Medicamento).  

 A divulgação da atividade foi feita através de cartazes que se encontravam 

expostos nos balcões da farmácia e utilizando também a sua página de facebook. O 

modelo do cartaz que elaborei para esta atividade encontra-se apresentado na figura 4. 

 

 

Figura 4. Cartaz de divulgação da atividade "Março: Mês da Saúde" 

 

 Nos capítulos seguintes abordarei detalhadamente as atividades desenvolvidas 

durante estas semanas, começando sempre por fazer um enquadramento teórico de 

cada temática. As semanas da pele e do coração serão aquelas nas quais mais me 

debruçarei, uma vez que considero esses os temas mais oportunos de explorar com 

maior intensidade neste relatório. 
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1. Semana da Pele 

1.1. Enquadramento 

1.1.1. A pele como órgão 

Considera-se que a pele é o maior órgão do corpo sendo que se convencionou 

que esta se divide em três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme[28].  

A epiderme é a camada mais superficial da pele e consiste num epitélio 

queratinizado, ou estrato córneo, que confere resistência e oferece proteção às camadas 

mais profundas. Nos queratinócitos presentes no extrato córneo existe um composto 

higroscópico chamado de fator de hidratação natural ou natural moisturizing factor 

(NMF)[28, 29]. Para além disso, na membrana plasmática dos queratinócitos existe uma 

aquaporina que permite o transporte de água de acordo com o seu gradiente 

osmótico[29]. Assim, devido a estas características, os queratinócitos contribuem para a 

hidratação das camadas subjacentes, evitando a perda de água, sendo que a epiderme 

protege o organismo de substâncias químicas e físicas nocivas[28]. Esta camada não 

possui vasos sanguíneos nem linfáticos possuindo, no entanto, algumas terminações 

nervosas aferentes sensíveis ao tato, apesar de a grande maioria deste tipo de 

terminações se encontrar na derme[28]. 

A derme consiste numa camada densa constituída por fibras elásticas e de 

colagénio entrelaçadas[28]. Este conjunto de fibras garante o tónus cutâneo e, tal como a 

epiderme, contribui para a resistência e firmeza da pele[28]. Esta camada contém 

também, na sua região mais profunda, folículos pilosos com músculos lisos eretores e 

glândulas sebáceas[28]. 

A interface entre a derme e a fáscia muscular subjacente é garantida pela 

hipoderme[28]. Considerada a camada mais profunda da pele, esta é formada por tecido 

conjuntivo e tecido adiposo[28]. Esta camada contém glândulas sudoríparas, vasos 

sanguíneos superficiais, vasos linfáticos e nervos cutâneos[28]. O seu principal papel 

consiste no armazenamento de reservas energéticas para o organismo, podendo ser 

considerado o maior reservatório de gordura do organismo[28]. A espessura desta 

camada varia em função do estado nutricional do indivíduo, todavia esta não é igual em 

diferentes locais do mesmo indivíduo[28]. Para além desta função, a termorregulação e a 

proteção contra o choque físico (inclusivamente a compressão pelas proeminências 

ósseas) também se associa a esta camada[28]. 

 

1.1.2. Tipos de pele 

O estado e características da pele variam de pessoa para pessoa. Inclusive, a 

mesma pessoa pode experimentar diferentes tipos de pele em função de situações 
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climáticas distintas, momentos de stress ou mesmo estados como a gravidez, a 

adolescência ou a menopausa[29, 30].  

A pele pode ser classificada em diferentes tipos, no entanto existe ainda alguma 

controvérsia no que diz respeito aos melhores critérios de classificação[30]. O que se 

encontra com mais frequência é a classificação em função das características do filme 

hidrolipídico, sendo que, de uma forma geral, neste sentido se considera que existem três 

tipos de pele: normal, seca ou oleosa[29]. Esta classificação surgiu no início do século XX 

e teve como mentora a empresária Helena Rubinstein[29].  

Recentemente surgiu uma classificação mais completa e inovadora, a Baumann 

Skin Type Indicator (BSTI)[29, 30]. Esta pondera a existência de 16 tipos de pele 

diferentes, baseando-se na combinação de um dos seguintes parâmetros: seca ou 

oleosa; sensível ou resistente; pigmentada ou não pigmentada; com ou sem rugas[29].  

Apesar de demasiado generalista, a classificação de acordo com o filme 

hidrolipídico acaba por ser aquela mais familiar e de mais fácil compreensão para a 

maioria das pessoas. O facto de ser essa a classificação mais utilizada pela indústria 

cosmética e pelos media quando se referem a diferentes tipologias cutâneas, também 

contribui para tal. Por este motivo, passarei a explicar as principais características desses 

tipos de pele: 

 Pele normal 

Uma pele normal tem uma aparência saudável, ou seja, é uniforme, possui 

brilho moderado e não apresenta imperfeições significativas[29]. Biologicamente, 

considera-se que esta possui um extrato córneo intacto, expressão normal de 

aquaporina, níveis normais de fator de hidratação natural da pele e secreção 

sebácea equilibrada [29].  

 Pele oleosa 

Devido ao um excesso de sebo, uma pele que apresente características 

oleosas destaca-se pelo excesso de brilho e aumento do tamanho dos poros. De 

etiologia muito diversa, este excesso de sebo encontra-se associado a situações 

comuns nos indivíduos com este tipo de pele como é o caso da 

hiperqueratinização e hiperplasia e hiperprodução sebácea. Para além dos 

aspetos inestéticos, a principal queixa das pessoas com esta tipologia cutânea 

está associada ao aparecimento de acne, que se manifesta com o aparecimento 

de comedões, pápulas, pústulas, nódulos ou até mesmo quistos. 

Apesar de o número de glândulas sebáceas se manter constante ao longo da 

vida, o mesmo não acontece com a secreção de sebo. Uma vez que a secreção 

sebácea é fortemente regulada pela produção de androgénios, alterações 
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hormonais decorrentes do crescimento podem influenciar a quantidade de sebo 

cutânea. Para além da idade, podem estar na origem da pele oleosa outros 

fatores como a dieta, género, etnia, variações climáticas e mesmo fatores 

genéticos. 

 Pele seca 

A pele seca, ou xerose, caracteriza-se por possuir cor baça, textura áspera e 

propensão considerável ao aparecimento de rugas[29, 31]. Os baixos níveis de 

lípidos no estrato córneo, sebo, fator natural de hidratação e aquaporinas são 

considerados os fatores que mais contribuem para que este tipo de pele se 

instale[29]. As pessoas com este tipo de pele apresentam com alguma frequência 

descamação, desconforto e prurido[29, 31]. 

A presença deste tipo de pele pode estar associada a certas doenças 

dermatológicas (como a psoríase, dermatite atópica, …) ou até a tratamentos com 

certos fármacos[31]. No entanto, a maioria das pessoas que apresenta esta 

tipologia cutânea não se inclui em qualquer um dos casos anteriormente 

apresentados[31]. Assim, pensa-se que a xerose pode aparecer por simples 

propensão genética, alterações hormonais (como ocorrem na menopausa) ou por 

exposição a outros fatores capazes de alterar o equilíbrio do filme hidrolipídico 

(como a temperatura, cuidados de limpeza inadequados, …)[31]. 

 

1.1.3. Cuidados de pele  

De forma a manter uma pele saudável, é fundamental que se tenham cuidados 

específicos e apropriados. De uma forma geral, os passos básicos são a higiene, 

hidratação e proteção[29]. Apesar de existir uma linha comum de cuidados, a composição 

dos produtos a utilizar deve ser apropriada às características da pele de cada indivíduo. 

Para além disso, existem outras medidas que podem ser tomadas para dar resposta às 

queixas cutâneas de cada pessoa. É aqui que o farmacêutico pode ter um bom foco de 

intervenção: na sensibilização para os cuidados de pele essenciais e no aconselhamento 

dos melhores produtos para esse efeito atendendo à tipologia cutânea do utente.  

Neste trabalho, foquei-me mais na pele do rosto por inúmeras razões. Antes de 

mais, o rosto é a parte do corpo mais exposta às agressões diárias durante todo o ano e, 

por isso, a pele do rosto acaba por necessitar de cuidados mais exigentes que os do 

resto do corpo. Para além disso, talvez também por ser uma zona que anda sempre 

exposta, é aquela com a qual a maioria dos clientes demonstra maior preocupação. Por 

último, a grande parte de produtos cosméticos que se vendem na FP são produtos de 

cuidados de rosto.  
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Neste sentido, como primeiro passo, a higiene do rosto permite retirar substâncias 

endógenas e exógenas que se acumulam à superfície da pele[29]. É recomendável que a 

higiene do rosto seja feita duas vezes ao dia: de manhã e à noite[29]. As formas 

farmacêuticas disponíveis incluem géis, loções e soluções micelares. De entre estes 

produtos, a forma de aplicação também é variável podendo ser utilizados com ou sem 

enxaguamento. Também é importante ter em conta que a temperatura da água pode 

alterar bastante o estado da pele, nomeadamente no que diz respeito à hidratação[29]. 

Por este motivo, recomenda-se a lavagem do rosto seja sempre feita com água 

tépida[29]. De forma a promover uma limpeza um pouco mais completa, é recomendável 

que se também se faça esfoliação[29]. Ao contrário da limpeza básica diária, a esfoliação 

não deve ser realizada diariamente, mas sim com uma frequência adequada ao tipo de 

pele da pessoa (ver tabela 1)[29].  

Após a limpeza, torna-se fundamental hidratar o rosto[29]. Além do teor hídrico, a 

maioria dos cremes hidratantes é formulado com ingredientes ativos que deem resposta 

a queixas cutâneas menores (rugas, manchas, excesso de brilho, …) e também com uma 

porção, designada correntemente de nutritiva, que corresponde à composição lipídica. A 

hidratação do rosto é necessária para qualquer tipo de pele, no entanto do creme deve 

estar adaptado ao estado e necessidades do tipo de pele do indivíduo[29]. 

 

Tabela 1. Cuidados de pele recomendados a cada tipo de pele[29]. 

 

Cuidados de pele 

Higiene Hidratação Outros cuidados 

Pele Normal 
Água micelar, gel ou 
mousse de limpeza 

Creme hidratante Esfoliação 1x/semana 

Pele Oleosa 
Água micelar, gel ou 
mousse de limpeza 

Creme hidratante de 
base aquosa (oil-free) 

Esfoliação 2x/semana 
Máscara purificante 

2x/semana 

Pele Seca Loção de limpeza 
Sérum hidratante 
seguido de creme 
hidratante nutritivo 

Máscara nutritiva 
2x/semana 

 

Na tabela 1 apresentam-se resumidos os cuidados de pele mais adaptados e 

recomendados para cada tipo de pele. Apesar destas recomendações poderem ser 

aplicadas à maioria das pessoas com a tipologia cutânea em questão, torna-se oportuno 

reforçar o facto de que o aconselhamento deve ser feito sempre atendendo às 

características cutâneas de cada indivíduo. Para além disso, de forma a garantir a 
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adesão, deve-se questionar o indivíduo de forma a entender as suas rotinas e, assim, 

aconselhar um conjunto de cuidados de pele compatíveis com o seu dia-a-dia. 

 

1.1.3.1. Cuidados de pele especiais 

1.1.3.1.1. Homem 

Os produtos dermatológicos específicos para a pele masculina estão em 

crescimento no mercado cosmético. Para além do design das embalagens e odor mais 

adaptado aos gostos masculinos, faz também sentido a existência de gamas distintas 

para homem e para mulher em termos de formulação propriamente dita. De facto, a pele 

do homem possui algumas características próprias que obrigam a cuidados específicos. 

Antes de mais, percebendo a regulação positiva que os androgénios têm sobre a 

secreção sebácea, tendo naturalmente o homem maiores níveis androgénicos, será de 

esperar que a pele masculina apresente maior tendência à oleosidade[29]. 

Morfologicamente também se encontram algumas especificidades: a derme é bastante 

mais espessa do que a da mulher enquanto a hipoderme é mais fina[32]. No que diz 

respeito às rugas, o seu aparecimento costuma ser mais tardio no homem do que na 

mulher (geralmente a partir dos 30 anos), no entanto as rugas tendem a ser mais 

profundas[32]. 

Quanto à rotina de cuidados diários masculinos, estes são muito idênticos ao que 

foi considerado em 1.1.3. tendo apenas que se ter em conta as particularidades dos 

produtos utilizados[29]. Os cuidados ao barbear e pós-barbear é que podem ser 

significativos para a manutenção de uma pele saudável[32]. Assim, para evitar o 

aparecimento de irritações e borbulhas, deve aconselhar-se o uso de uma espuma/gel de 

barbear específica que deve ser colocada depois de humedecer bem o pelo (pode 

inclusive aconselhar-se o barbear após o banho)[32]. Depois de barbear, o homem deve 

também ser aconselhado a aplicar um creme ou loção não irritante específico para as 

características da sua pele[29].  

 

1.1.3.1.2. Adolescência 

A produção de sebo pelas glândulas sebáceas aumenta significativamente com o 

início da adolescência[33]. Importa referir que também os ductos de libertação dessas 

glândulas ficam mais estreitos, propiciando a acumulação de sebo[33]. Por este motivo, 

os adolescentes têm a pele tendencialmente mais oleosa, com maior propensão para a 

formação de lesões inflamatórias e possível desenvolvimento de acne[33]. A acne pode 

atingir estados de maior ou menor gravidade, sendo que na sua génese está o bacilo 

Propionibacterium acnes[34]. Esta bactéria acumula-se nas unidades pilossebáceas e 

leva à acumulação de ácidos gordos livres, formados a partir da ação de lípases sobre os 
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lípidos cutâneos[34]. A acumulação destes compostos gera uma resposta inflamatória 

estéril levando à hiperqueratinização e consequente formação de comedões que podem 

evoluir para lesões mais graves como as pápulas e as pústulas[34]. 

Devido ao exposto no parágrafo anterior, o adolescente deve ser sensibilizado 

para os cuidados que a sua pele exige de forma diminuir a probabilidade de ocorrência 

de complicações. Os cuidados de pele estarão de acordo com o exposto em 1.1.3. para a 

pele oleosa. Existem também MNSRM que podem ser aconselhados pelo farmacêutico 

para a resolução de casos em que este o considere necessário[34]. Não obstante, em 

estados de acne avançados, falta de resposta no tratamento com MNSRM ou quando a 

acne está a ter efeitos psicológicos evidentes no jovem, este deve ser encaminhado para 

um médico especialista. 

 

1.1.3.1.3. Gravidez 

Apesar de fisiologicamente normais, a gravidez acarreta alterações de índole 

imunológica, metabólica, hormonal e até vascular[35]. Para evitar que se instale um 

estado de desconforto na grávida, existe uma série de cuidados que esta pode seguir. 

As estrias aparecem associadas ao evidente aumento de volume que ocorre durante 

a gravidez, mas também estão associadas a vários fatores tanto hormonais como de 

predisposição genética[35, 36]. O aumento do número e volume de adipócitos, o aumento 

de peso e a distensão repentina da pele sobretudo a nível do abdómen sem que os 

fibroblastos tenham tempo para produzir elastina suficiente leva a que a rede de fibras 

elásticas se rompa em certos locais[35]. Para além disso, os estrogénios inibem a síntese 

de fibras de colagénio e de elastina, o que diminui a elasticidade e flexibilidade da pele, 

contribuindo também para a formação das estrias e para que a grávida sinta a pele mais 

seca e a repuxar[35]. Este é um processo natural e os cuidados a ter apenas minimizam 

a sua intensidade. Como cuidados principais, deve aconselhar-se a grávida a manter a 

pele bem hidratada e aplicar um produto preventivo anti-estrias, com ação estimulante da 

síntese de fibras elásticas nas zonas mais suscetíveis (barriga, coxas, ancas, nádegas e 

seios). Cientificamente, a eficácia dos ingredientes ativos anti-estrias existentes nestes 

produtos é ainda discutível, necessitando-se de mais estudos[37]. Não obstante, o 

simples facto de a aplicação implicar massajar o local pode ajudar na sua ação e, 

portanto, estes produtos podem e devem ser aconselhados à grávida[37]. Recomenda-se 

que estes cuidados sejam adotados desde o início da gravidez até ao momento do 

retorno da menstruação (que se considera a altura de recuperação do equilíbrio 

hormonal). A grávida deve também ser sensibilizada para a importância de manter um 

estilo de vida saudável, de forma a evitar a retenção de líquidos e o aumento de peso. 
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1.2. Atividades desenvolvidas  

1.2.1. Objetivos 

 Sensibilizar os clientes da FP para a importância da saúde da pele e quais os 

cuidados a ter em situações específicas; 

 Enfatizar o papel do farmacêutico no aconselhamento da melhor rotina de 

cuidados de pele adaptada ao cliente; 

 Promover e divulgar os produtos cosméticos e de higiene corporal existentes 

na FP. 

 

1.2.2. Métodos 

Tal como explicado anteriormente, a FP possui um elevado número de clientes 

diários e com um público muito heterogéneo. Dada esta situação, e de forma a cumprir os 

objetivos propostos, após conversar com a Diretora Técnica da FP chegou-se à 

conclusão que a melhor estratégia passaria por distribuir folhetos informativos e fazer um 

diagnóstico de pele rápido aos clientes enquanto estes esperavam para serem atendidos. 

Para além disso, também se utilizou a página de facebook da FP para publicar algumas 

dicas práticas de cuidados de pele, conseguindo alcançar assim um maior número de 

pessoas. 

Após alguma pesquisa bibliográfica, elaborei os panfletos e as imagens para 

serem publicadas na página de facebook, que podem ser consultados nos anexos II e III. 

Durante a semana de 7 a 11 de maio estive assim a dinamizar esta atividade junto dos 

clientes interessados e fui capaz de fazer bastantes aconselhamentos (figura 5). O 

diagnóstico de pele realizado foi feito de acordo com os seguintes passos: 

a) Anamnese  

Em conversa com o cliente, realizava perguntas simples de forma a perceber qual 

a perceção que a pessoa tinha acerca do estado da sua pele e os cuidados 

atuais, qual a reação da pele em certas situações, estilo de vida adotado e 

possíveis patologias ou tratamentos farmacológicos em curso. 

a) Exame visual 

Através da análise visual do rosto do cliente avaliava a tez, textura, uniformidade 

e procurava anomalias cutâneas e sinais de envelhecimento. 

b) Exame táctil 

Realizava o teste da prega cutânea, que consiste em fazer uma prega superficial 

no rosto do cliente com o meu dedo polegar e indicador, de forma a tirar 

conclusões acerca da textura, espessura, firmeza e elasticidade da sua pele. 
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Figura 5. Dinamização da atividade "Semana da Pele" na zona dedicada ao atendimento da FP. 

 

1.2.3. Resultados e Discussão 

Durante a Semana da Pele pude avaliar o estado de pele de vários clientes, dando-

lhes alguns conselhos e ajudando a resolver algumas queixas cutâneas que 

apresentavam. Uma vez que a abordagem feita era muito informal. Por um lado, a 

avaliação era muitas vezes realizada no rosto onde já tinham sido aplicados alguns 

produtos que dificultavam um correto diagnóstico, e a duração variava de acordo com o 

tempo de espera para o atendimento da farmácia em cada momento. Por outro lado, não 

me foi possível obter dados homogéneos e viáveis para uma análise estatística válida, 

coerente e rigorosa. No entanto, reuni alguns casos de intervenções que me pareceram 

oportunos de expor neste relatório. 

Caso 1 

Mulher na faixa etária dos 50 anos que classificava a sua pele como sendo oleosa e 

apresentava queixas de brilho e desconforto excessivo predominantemente na chamada 

de zona T (testa, nariz e queixo). Sem qualquer tipo de patologia ou tratamento 

farmacológico que pudessem levar a alterações das características cutâneas, aparentava 

possuir bastante cuidado e preocupação com estado e aparência da sua pele. Após 

exame táctil e visual, classifiquei a pele da cliente como uma pele normal, sem evidências 

de oleosidade, e questionei-a acerca dos momentos em que sentia a pele oleosa e quais 

os produtos que utilizava. Os produtos que utilizava não possuíam características 

capazes de aumentar a oleosidade do rosto, no entanto acrescentou, a jeito de exemplo, 

que um dos momentos em que sentia a pele mais oleosa era após limpeza do rosto. O 

produto de limpeza utilizado era um gel, o que estaria apropriado à tipologia cutânea em 

questão, mas em conversa percebi que aplicava o produto com um disco de algodão e 
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não enxaguava, quando o produto exigia o enxaguamento para uma higiene correta. 

Expliquei à cliente o que poderia estar a causar-lhe desconforto e “oleosidade”, e 

clarifiquei a forma de aplicação de todos os produtos que possuía na sua rotina diária.  

Caso 2 

Mulher com 35 anos que avalia a sua pele como sendo seca. A pele aparentava, em 

termos visuais e tácteis, um aspeto um pouco baço e textura ligeiramente áspera. Após 

descrição da sua rotina básica de pele (que incluía limpeza e hidratação duas vezes ao 

dia), refere que utilizava como produto de limpeza um gel. Acrescentou que após a 

limpeza sentia a pele ainda mais seca e a “repuxar”, mas acreditava que seria normal, 

uma vez que estava a limpá-la. A utilização de um gel numa pele com tendência seca 

pode agravar o seu estado, não sendo por isso aconselhado. Assim, aconselhei a cliente 

a alterar o cuidado de limpeza, passando a utilizar uma loção de limpeza, que limpa a 

pele sem que desidrate a pele ou remova o sebo de uma forma excessiva. 

Caso 3 

Mulher com idade compreendida entre os 60 e os 65 anos que dizia ter pele seca. 

Associa o início da secura da pele com o aparecimento da menopausa e refere ter a pele 

muito sensível, que “não tolerava qualquer produto”, e frequentemente aparecia-lhe 

vermelhidão no rosto tanto na presença como na ausência de fatores desencadeantes. 

Possuía uma rotina de pele incompleta, aplicando apenas creme hidratante e, 

ocasionalmente, relatou aplicar água termal para acalmar a pele nos momentos de 

vermelhidão, mas sem qualquer eficácia. Após exame visual e táctil, concordei com a 

tipologia cutânea percecionada pela cliente, acrescentando a possibilidade de possuir 

rosácea. Referi que seria apropriado lavar o rosto de manhã e à noite com uma loção 

indicada para pele seca sensível. Uma vez que referiu desconforto associado à 

vermelhidão, aconselhei-a a procurar cremes com alguma pigmentação e com 

ingredientes “calmantes”, formulados especificamente para pele com rosácea. Também a 

aplicação de uma máscara facial nutritiva com ingredientes desse tipo poderia ajudar a 

limitar o problema. Quanto à água termal, ao questionar acerca de como e quando a 

aplicava percebi que o que utilizava era água micelar pensando que era água termal. 

Expliquei-lhe então as diferenças, o porquê da falta de eficácia observada e aconselhei-a 

a andar com o spray de água termal na bolsa e borrifar sempre que sentisse 

necessidade.  
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1.2.4. Conclusões 

A Saúde da Pele é algo de preocupação crescente por parte da população geral, 

sendo que o farmacêutico comunitário possui conhecimento e uma grande variedade de 

produtos ao seu dispor para dar resposta a esta temática.  

Durante esta semana constatei, tendo como base as pessoas que abordei, que a 

maioria delas está sensibilizada para a importância da hidratação. Não obstante, o 

mesmo não pode ser dito quando se fala de cuidados de limpeza. Os casos acima 

referidos representam alguns exemplos disso. De uma forma geral, a maioria das 

pessoas ou não incluía nenhum passo de limpeza do rosto na sua rotina de cuidados 

diária, ou esta era feita com produtos inadequados. Na FP existe uma grande variedade 

de produtos deste tipo indicados para as mais diversas tipologias cutâneas que podem 

ser aconselhados aos seus clientes. Para além dos produtos mais adequados, para que 

estes sejam eficazes é importante garantir que a pessoa saiba como e quando os aplicar. 

Passa pelo farmacêutico um correto aconselhamento e esclarecimento. De forma a evitar 

a ocorrência deste tipo de situação, elaborei um cartão que poderia ser preenchido e 

entregue ao cliente sempre que se fizesse um aconselhamento cutâneo (anexo IV). 

Esta atividade foi muito bem aceite pelos clientes da FP, sendo que a distribuição dos 

panfletos foi uma forma de lhes transmitir informação fundamental acerca da temática.  

 

2. Semana do Coração  

2.1. Prevenção da Doença Cardiovascular 

2.1.1. Definição e Importância 

A prevenção da doença cardiovascular (DCV) caracteriza-se como sendo um 

conjunto de ações (públicas e individuais), que têm como objetivo a erradicação, 

eliminação ou minimização do impacto e futuras consequências da DCV[25, 38].   

Pode subdividir-se a DCV em acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial 

coronária[38]. A doença arterial coronária resulta do bloqueio das artérias coronárias e 

pode causar doença isquémica cardíaca assintomática[38]. No entanto, esta pode 

manifestar-se em disfunção cardíaca (arritmia e falência cardíaca), enfarte agudo do 

miocárdio ou mesmo morte súbita[38]. A DCV desenvolve-se ao longo da vida sendo que 

apenas na fase mais avançada da sua progressão começam a aparecer os sintomas que 

geralmente estão associados a eventos cardíacos graves, tal como explicado 

anteriormente[25]. Esta é uma doença de natureza multifatorial que pode resultar de 

fatores de natureza genética, ambiental, nutricional, metabólica, hemodinâmica e 

inflamatória[39]. A possibilidade de complicações cardiovasculares, e consequente 
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aparecimento de DCV, ocorre perante a associação concomitante de vários fatores de 

risco e/ou da afetação dos órgãos alvo e das complicações clínicas associadas[39]. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) defende que mais de três quartos da 

mortalidade global devida a DCV podem ser prevenidos por alterações adequadas no 

estilo de vida [25]. Idealmente considera-se que a prevenção da DCV deve começar na 

gravidez e durar até ao fim da vida de um indivíduo[25]. No entanto, na prática, o que 

acontece é um maior foco em doentes de meia-idade ou mais velhos com DCV 

conhecida ou com alto risco de desenvolvimento, por estarem expostos a vários fatores 

de risco em simultâneo[25]. De momento, são consideradas duas estratégias principais 

de prevenção: a populacional e a de alto risco, sendo que o máximo efeito se obtém com 

a conjugação das duas[25]. A estratégia populacional passa por induzir mudanças 

ambientais e no estilo de vida da população em geral (como a diminuição do sal na 

comida), enquanto que a de alto risco está ligada a intervenções junto da população 

diagnosticada (como o uso de fármacos anti-hipertensores e programas de cessação 

tabágica)[25].  

Considera-se que o farmacêutico pode ter um maior papel de prevenção junto da 

população assintomática mas com elevado risco, sendo considerado este tipo de 

prevenção como primária[25, 38]. A prevenção secundária é realizada junto de indivíduos 

que já tenham a doença instalada, sendo que o farmacêutico pode ajudar estes doentes 

mas a necessidade de acompanhamento por parte um médico especialista da área torna-

se imprescindível nestes casos[25, 38]. 

 

2.1.2. Medidas de Prevenção  

2.1.2.1. Tabagismo 

O tabagismo encontra-se associado a um risco aumentado para todos os tipos de 

DCV[25]. O mecanismo pelo qual o tabaco pode exercer estes efeitos está associado à 

sua ação sobre a função endotelial, plaquetária, vasomotora, fibrinólise, inflamação, 

processos oxidativos e modificações dos lípidos[40-43].   

Considera-se que o tabaco é nocivo independentemente da maneira como é 

fumado, sendo que o fumo é mais prejudicial quando inalado[25, 44, 45]. As espécies 

reativas de oxigénio presentes no fumo inalado causam oxidação das LDL plasmáticas 

que, uma vez oxidadas, ativam o processo inflamatório na camada íntima das artérias 

através da estimulação da adesão de monócitos à parede dos vasos, contribuindo para o 

processo de formação aterosclerótica[25, 46-49]. Apesar disto, está também reportado 

um pequeno, mas estatisticamente significativo, aumento do risco de EAM e de AVC no 

tabagismo sem fumo[25, 45]. 
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Os benefícios da cessação tabágica têm sido extensivamente relatados devendo, 

assim, ser aconselhada a todos os fumadores[25]. Para além disso, os não-fumadores 

com risco elevado e os doentes com DCV conhecida devem ser aconselhados acerca 

dos efeitos do fumo passivo e recomendados a evitar a exposição[25].  

 

2.1.2.2. Atividade Física 

A atividade física e a prática de exercício aeróbico são consideradas medidas 

muito importantes de prevenção cardiovascular primária e secundária, devido aos seus 

inúmeros benefícios[25].  

Antes de mais, a atividade física aeróbica aumenta a capacidade de utilizar o 

oxigénio para fornecer energia para ao organismo, resultando num melhor desempenho 

físico[50]. Para além disso, o exercício aeróbico reduz a probabilidade de isquémia do 

miocárdio por reduzir a exigência de oxigénio por parte deste músculo[25, 51]. A perfusão 

do miocárdio pode também ser melhorada com o exercício aeróbico, devido a um 

aumento do diâmetro interno das principais artérias coronárias, um aumento da 

microcirculação e uma melhoria da função endotelial[25, 52]. Outros efeitos do exercício 

aeróbico são os efeitos antitrombóticos e muitos outros efeitos cardioprotetores[25, 53, 

54]. Por fim, a atividade física também tem um efeito positivo em muitos dos fatores de 

risco bem estabelecidos para a DCV, nomeadamente no controlo do peso corporal, 

desenvolvimento da hipertensão em indivíduos normotensos e reduzindo a PA em 

doentes hipertensos, aumentando os níveis de colesterol HDL e reduzindo o risco de 

desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2[25]. 

A quantidade de exercício aeróbico capaz de proporcionar uma redução na 

mortalidade cardiovascular varia entre as 2,5-5 horas/semana em casos de exercício 

moderado e 1-1,5h/semana para exercício vigoroso[25]. Quanto mais longa a duração 

total do exercício efetuado maiores os benefícios observados[25]. Além disso, a evidência 

disponível sugere que a atividade física deve ser distribuída pela maioria dos dias da 

semana[25]. Desta forma, em indivíduos sedentários e/ou com fatores de risco 

cardiovasculares, recomenda-se que se inicie por uma atividade física de baixa 

intensidade e que se aumente progressivamente, devendo este ajuste adaptado ao 

indivíduo em questão[25]. 

 

2.1.2.3. Nutrição 

A maioria da evidência sobre a relação entre nutrição e doença cardiovascular é 

baseada em estudos observacionais[25]. Os hábitos de alimentação saudável contribuem 

para a manutenção de níveis recomendáveis de colesterol sérico, PA e peso corporal[25]. 

Para além disso, alguns nutrientes parecem ter um papel muito próprio na DCV como é o 
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caso dos ácidos gordos nas lipoproteínas séricas, os minerais na PA e possíveis efeitos 

protetores das vitaminas. A tabela 2 resume a influência de diferentes componentes da 

dieta na DCV. 

 

Tabela 2. Papel de diferentes componentes da dieta no desenvolvimento de DCV e respetivas 

recomendações como medidas de prevenção. 

 
Referência 

Peixe 

Efeito protetor atribuído ao teor em ácidos gordos n-3 

[25, 55] 
Comer peixe pelo menos duas vezes por semana, uma das quais 
peixe rico em ácidos gordos 

Fruta e 
Legumes 

Efeito protetor devido ao elevado teor em: 
- Potássio (efeito na PA) 
- Fibras (redução das repostas glicémicas pós-prandiais e 
diminuição dos níveis de 
colesterol total e LDL) 
-Vitaminas (ação antioxidante, apesar de pouco esclarecida) 

[25, 56] 

Ingerir pelo menos 200 g de fruta (2-3 porções) e 200 g de vegetais 
(2-3 porções) por dia 

Gordura 

Os ácidos gordos mono- e polinsaturados parecem ter um efeito 
favorável nos níveis de colesterol HDL e LDL quando substituem 
os ácidos gordos saturados. No entanto, os ácidos gordos 
insaturados com a chamada configuração “trans” têm demonstrado 
aumentar os níveis de colesterol total e diminuir os níveis de 
colesterol HDL. 

[25, 57] 

Evitar fritos, enchidos e carnes vermelhas. Preferir carnes brancas 
e refeições grelhadas ou cozidas. 

Sal 

Contribui para aumento da PA 

[25, 58, 59] 
A quantidade máxima recomendada é de 5g/dia, no entanto os 
níveis de consumo ótimos podem ser aproximadamente 3g/dia. 

Álcool 

Apesar dos malefícios do álcool já conhecidos, estudos reportam 
um efeito favorável do vinho tinto em particular, que pode ser 
devido ao seu conteúdo em polifenóis (como o resveratrol). 

[25, 60] 

É recomendado que o consumo de álcool seja limitado um máximo 
de um copo/dia na mulher ou dois copos por dia no homem. 

 

2.1.2.4. Pressão Arterial e Lípidos 

A PA elevada, que origina a hipertensão arterial (HTA), foi identificada em vários 

estudos epidemiológicos como sendo um importante fator de risco de várias doenças, 

entre elas a DCV[25]. O diagnóstico de HTA deve ser feito atendendo à elevação 
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persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões da PAS e da PAD do indivíduo, 

tendo como base os valores apresentados na tabela 3. Em Portugal, a HTA é 

considerada o fator de risco para o desenvolvimento de DCV com maior prevalência[23]. 

Habitualmente, doentes com HTA desenvolvem outras complicações e lesões de órgãos 

alvo que levam ao aparecimento de outros fatores de risco para DCV que, como foi dito 

anteriormente, podem interagir entre si e aumentar o risco global destes doentes (mesmo 

em casos em que o aumento da pressão arterial é leve ou moderado)[25].  

 

Tabela 3. Limites de referência da pressão arterial para diagnóstico da HTA (adaptado de [23]). 

Tipo de medição PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Consultório 140 90 

Ambulatório 

Global (24h) 125-130 80 

Dia (07-23h) 130-135 85 

Noite (23-07h) 120 70 

Automedição no domicílio 130-135 85 

 

Os níveis plasmáticos aumentados de colesterol total e de colesterol LDL 

encontram-se também entre os principais fatores de risco de DCV[25]. No plasma, os 

lípidos como o colesterol e os triglicerídeos estão ligados a várias proteínas 

(apoproteínas) formando lipoproteínas[25]. As HDL não causam aterosclerose; pelo 

contrário, possuem propriedades antiaterogénicas[25]. Em contraste, as LDL, 

especialmente as LDL pequenas e densas, são aterogénicas[25]. As quilomicra e as LDL 

de muito baixa densidade (VLDL) não são aterogénicas, mas concentrações elevadas 

destas lipoproteínas ricas em triglicerídeos podem causar pancreatite[25]. 

Por estes motivos, a PA e os níveis de lípidos séricos devem ser alvo de 

monitorização constante, sobretudo entre os indivíduos aos quais se associa um maior 

risco de desenvolvimento de DCV[25]. Este controlo pode e deve ser feito nas farmácias, 

sendo que o farmacêutico tem também um papel fundamental na garantia da adesão à 

terapêutica farmacológica por parte de doentes que estejam já a receber esse tipo de 

tratamento.  

 

2.2. Atividades desenvolvidas 

2.2.1. Objetivos 

 Sensibilizar os clientes da FP para a importância da prevenção do risco 

cardiovascular e quais as medidas que devem adotar nesse sentido; 

 Analisar o estado da pressão arterial do público que frequenta a FP; 
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 Promover serviços da FP de medição a pressão arterial e de determinação de 

colesterol e triglicerídeos. 

 

2.2.2. Métodos 

Inicialmente, o que se pretendia com esta atividade era avaliar o risco 

cardiovascular dos clientes interessados utilizando o método a Systematic Coronary Risk 

Evaluation (SCORE)[39]. Para tal, necessitaríamos de determinar tanto a pressão arterial 

como os níveis de colesterol. No entanto, após contactar alguns fornecedores, não 

conseguimos reunir condições para a realização de um rastreio de colesterol isento de 

custos para o cliente. Desta forma, optamos por determinar apenas a PA e distribuir 

panfletos com medidas de prevenção da doença cardiovascular (anexo V).   

A dinamização da semana foi feita nos mesmos moldes da Semana da Pele 

(consultar secção 1.2.2), ou seja, os clientes eram abordados enquanto esperavam pelo 

seu momento para serem atendidos nos balcões da farmácia (figura 6).  

 

Figura 6. Dinamização da atividade "Semana do Coração" na zona dedicada ao atendimento da FP. 

A determinação da PA foi feita utilizando sempre o mesmo aparelho, tendo em 

conta o descrito na seção 6.1. da parte I deste relatório. Os resultados da PAS e PAD 

recolhidos foram registados e posteriormente analisados. Todos os clientes abordados 

aceitaram o uso dos seus dados para fins de estudo neste relatório. 

 

2.2.3. Resultados e Discussão 

No total, foram recolhidos os valores de PAS e PAD de 40 clientes da FP.  

Após registo e análise dos dados recolhidos, pode-se verificar que 22,5% (9 em 

40) dos indivíduos possuía PAS superior ou igual a 140mmHg, e 5% (2 em 40) um valor 

de PAD superior ou igual a 90 (figura 7). Não houve nenhum participante que 
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apresentasse em simultâneo valor de PAS e PAD elevados, ou seja, os aumentos 

verificados foram de PAS isolada e PAD isolada. 

Dos 40 clientes que participaram na atividade, 7 estavam diagnosticados com 

HTA (figura 8). Dos diagnosticados com HTA, 5 encontravam-se com valores de 

PAS/PAD acima de 140/90, considerando-se, portanto, que não apresentavam a PA 

dentro dos valores recomendados (figura 9). 

 

 

Figura 7. Caracterização gráfica dos valores de PAS e PAD recolhidos na atividade "Semana do Coração”. 

 

 

Figura 8. Caracterização gráfica da presença ou ausência de diagnóstico prévio de HTA entre os 

participantes na atividade “Semana do Coração”. 

 

 

Figura 9. Caracterização gráfica dos valores de PA entre os participantes da atividade “Semana do Coração” 

previamente diagnosticados com HTA (PA recomendada: <140/90mmHg; PA não recomendada: ≥140/90). 

31 

9 

38 

2 

PAS PAD

Valores de PAS e PAD 

<140 > 140 <90 >90

82% 

18% 

Diagnóstico prévio de HTA 

Sem HTA diagnosticada Com HTA diagnosticada

29% 

71% 

PA em doentes diagnosticados com HTA 

HTA com PA recomendada HTA com PA não recomendada



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

38 

 

2.2.4. Conclusões 

O risco de desenvolvimento de DCV é uma preocupação crescente na população 

portuguesa e, como tal, o farmacêutico pode ter um papel de orientação e sensibilização 

nesse sentido. 

A importância da medição regular da PA era algo com o qual a maioria dos utentes da 

FP já estava muito familiarizada. No entanto, apesar de muitas das medidas de 

prevenção do risco de DCV que coloquei no folheto que distribuí durante essa semana 

(anexo V) parecerem intuitivas, os clientes acharam-nas muito úteis havendo, inclusive 

clientes que pediam para levar folhetos a mais para entregar a familiares hipertensos. 

Toda a atividade foi muito bem recebida pelos clientes.  

Durante a “Semana do Coração” apercebi-me que, entre os clientes da FP que 

participaram nesta atividade, a maioria destes apresentava valores de PAS e PAD abaixo 

de 140/90mmHg. A principal problemática centrou-se nos pacientes com HTA. A maioria 

destes doentes, apesar de medicados e acompanhados pelo médico, apresentavam 

valores elevados de PA. Por este motivo é que se torna importante sensibilizar a 

população para a adoção de hábitos de vida saudáveis e para a importância de adesão e 

monitorização da terapêutica.  

 

3. Semana da Alimentação 

O grande objetivo da Semana da Alimentação passou, sobretudo, pela promoção de 

algumas marcas vendidas na FP enquadradas nesse setor (figura 7). As marcas 

trabalhadas foram a C.O.M.® e a Tilman®. Nos próximos dois tópicos passarei a 

descrever cada uma das marcas de uma forma muito breve e explicar as atividades 

desenvolvidas.  

 

Figura 10. Dinamização da atividade "Semana da Alimentação" na zona dedicada ao atendimento da FP. 
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3.1. Produtos Dietéticos – C.O.M. Comer Ousar Mudar® 

A FP possui uma vasta gama de produtos da marca C.O.M.®. Esta é uma marca 

de produtos dietéticos recomendados em planos de emagrecimento e de controlo de 

peso. Durante a semana da alimentação a marca enviou alguns produtos de forma a que 

se organizasse uma degustação destes produtos para os clientes. Assim, enquanto 

esperavam pela sua vez de ser atendidos, oferecia a provar aos clientes os diferentes 

sabores das gelatinas e bolachas da marca. O objetivo desta degustação passou por 

promover e dar a conhecer a marca aos clientes da FP, dando-lhes a oportunidade de 

experimentar esses produtos. 

 

3.2. Tisanas Fitoterápicas – Tilman® 

A Tilman® é uma marca de produtos fitoterápicos (ver secção 5.6. da parte I do 

relatório). A marca defende que estes produtos apresentam elevada concentração das 

substâncias com propriedades terapêuticas e as suas matérias-primas são obtidas de 

agricultura biológica[61]. É nas tisanas que a marca concentra uma grande parte da sua 

atenção, sendo que estes também os produtos da marca mais prevalente na FP. Neste 

contexto existem duas gamas: BIOLYS e ELIMIN. 

Na gama BIOLYS encontram-se tisanas que auxiliam na resolução de problemas 

menores de saúde como ansiedade, obstipação, desconforto articular, entre outros[61]. A 

gama ELIMIN é constituída por tisanas que poderão ser aconselhadas como adjuvantes 

no emagrecimento[61]. 

Na Semana da Alimentação participei na divulgação das tisanas da marca junto dos 

clientes da FP. A divulgação consistiu na degustação dos produtos e, na compra de 

qualquer uma das tisanas, era lhes oferecida a promoção de Leve 3 Pague 2.  

 

4. Semana do Medicamento 

A Semana do Medicamento serviu para sensibilizar os clientes da FP para os 

cuidados a ter com os seus medicamentos dando algumas dicas úteis nesse sentido. Os 

temas em que se apostou foram: medicamentos e produtos de farmácia que é 

recomendável ter sempre em casa, como conservar e armazenar estes medicamentos e 

diferenças entre MSRM e MNSRM. Achei este último tópico particularmente oportuno 

uma vez que, durante o meu período de estágio, assisti a várias situações de falta de 

compreensão por parte dos clientes quando o farmacêutico recusava a dispensa de 

alguns medicamentos por serem MSRM. 

As atividades foram dinamizadas na página de facebook da FP através das 

publicações apresentadas no anexo VI.  
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  Conclusão  

O estágio na FP permitiu-me conhecer o contexto de farmácia comunitária, 

sobretudo em termos de funcionamento geral. Neste estágio pude desenvolver o meu 

espírito de equipa, organização, comunicação e responsabilidade. Este estágio fez-me 

perceber que, no que diz respeito à realidade de farmácia comunitária, os anos de 

experiência em contacto com o público e com os demais produtos contribuem muito para 

o desempenho profissional neste setor. No entanto, ao fim destes três meses sinto-me 

capaz de desempenhar funções numa farmácia comunitária.  

Apesar de ter tido pouco tempo de atendimento ao público, este estágio na FP 

permitiu-me contactar com uma farmácia com um fluxo de clientes e de produtos muito 

grande, considerando isso uma mais-valia para a minha formação. 

Julgo que as atividades desenvolvidas no âmbito do “Março: Mês da Saúde” 

resultaram muito bem no âmbito do tipo de farmácia onde estagiei. Importa destacar que 

com estas atividades pude trabalhar, junto dos clientes da FP, temas que eram tanto do 

meu interesse como do interesse da farmácia. Os objetivos a que me tinha proposto 

foram cumpridos sendo que tanto a equipa da FP como os participantes me deram um 

feedback muito positivo. 
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Anexos 

Anexo I  

Modelo de Ficha de Preparação do Laboratório da FP 

FICHA DE PREPARAÇÃO 

___Nome do Medicamento/Produto Manipulado____ 

__NOME DO DOENTE/CLIENTE___ 

__MÉDICO__ 

FORMA FARMACÊUTICA:  QUANTIDADE A PREPARAR:      LOTE:  

VERIFICAR A LIMPEZA/ARRUMAÇÃO DO LABORATÓRIO ANTES DE INICIAR 

Rubrica do operador: __________________________ 

Matérias-
primas 

Fabricante/Distribuidor 
Nº 
de 

lote 

Boletim 
de 

análise 
Validade 

Quantidades 
pesadas/medidas 
(em mg, g ou ml) 

Rúbrica 
do 

operador 

Verificação 
(farmacêutica) 

        

        

 

PREPARAÇÃO: 
Rúbrica do operador: __________________________ 

  

  

 
FORMA DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E CAPACIDADE: 

_____________________________________________________________________________ 

PRAZO DE UTILIZAÇÃO: __________________________ 

 

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: 

_____________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES: 

________________________________________________________________________________ 

 

NOME DO OPERADOR: __________________________ 
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CONTROLO DO PRODUTO ACABADO:  

CARACTERÍSTICAS 
RESULTADO 

OBSERVAÇÕES 
Conforme Não conforme 

Características organolépticas 
(cor, cheiro, aspeto geral..) 

   

pH    

Quantidade/massa/volume 
conforme com a prescrição 

   

 
 

CONCLUSÃO: ___________________________________ Data: ___ / ___ / ___ 

RUBRICA DO OPERADOR:________________ 

 

VERIFICAÇÃO: 

FARMACÊUTICO: ______________________________________________________________ 

Data: ___ / ___ / ___ 
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Anexo II 

Panfletos desdobráveis realizados no âmbito da atividade “Semana da Pele” 

Frente Verso 
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Frente Verso 
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Frente Verso 
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Anexo III 

Imagens destinadas à publicação na página de facebook da FP no âmbito da atividade 

“Semana da Pele”. 
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Anexo IV 

Cartão de cuidados de pele elaborado no âmbito da atividade “Semana da Pele”. 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Porto 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

55 

 

Anexo V 

Panfleto realizado no âmbito da atividade “Semana do Coração” 
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Anexo VI 

Publicações na página de facebook da FP no âmbito da atividade “Semana do 

Medicamento”. 
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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas forma farmacêuticos 

multidisciplinares capazes de desempenhar as mais variadas funções ligadas ao 

medicamento em específico, e à saúde pública no geral. A farmácia hospitalar é um dos 

setores onde o farmacêutico pode exercer funções, sendo a realização de um estágio 

curricular nesse contexto um aspeto fundamental para quem ambiciona aprender mais 

sobre isso e, um dia, trabalhar nessa área. 

Integrado no programa Erasmus +, o meu estágio curricular em meio hospitalar 

desenvolveu-se no Hospital Universitario La Paz de Madrid.  

Durante o meu período de estágio fiz uma rotação por todas as áreas dos 

Serviços Farmacêuticos do hospital onde estive, realizando uma série de atividades que 

estão, de uma forma resumida, apresentadas neste relatório. Para além disso, foram-me 

atribuídas tarefas no âmbito da validação de um programa informático de revisão 

farmacoterapeutica (CheckTheMeds®) e do estudo dos efeitos adversos de anticorpos 

monoclonais no tratamento de Artrite Reumatoide em pacientes da Unidade de 

Reumatologia Pediátrica desse hospital.  

O período que passei no Hospital Universitario La Paz deu-me a possibilidade de 

aprender muito acerca das atividades desenvolvidas pelo Farmacêutico Hospitalar em 

Espanha. Para além de todas as oportunidades e vantagens associadas à experiência 

internacional propriamente dita, este estágio permitiu-me desenvolver os meus 

conhecimentos clínicos e científicos, tendo sido uma complementação perfeita e o melhor 

culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 
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Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

O meu estágio no Hospital Universitario La Paz (HULP) decorreu entre o dia 18 de 

Abril de 2016 e 22 de Julho de 2016. Durante este período tive a oportunidade de fazer o 

que em Espanha chamam de “rotación”, que consiste na rotação pelas diferentes áreas 

dos Serviços Farmacêuticos do HULP. Para fazer esta rotação, integraram-me num 

grupo de quatro alunos do quinto ano da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Complutense de Madrid que estavam, tal como eu, a fazer o seu estágio curricular final 

em farmácia hospitalar. No total, existiam quatro grupos diferentes de alunos todos 

constituídos por alunos nessas condições.  

O modelo de estágio que realizei distingue-se um pouco do que acontece nos 

hospitais portugueses. No início do estágio foi-me fornecido, em formato pdf., um manual 

de “Práticas Tuteladas en Farmacia Hospitalaria”. Este manual possui todo o 

enquadramento teórico, informação e descrição das atividades desenvolvidas nas demais 

áreas de Farmácia Hospitalar sendo que, no final de cada capítulo, existe uma 

compilação de exercícios práticos sobre o conteúdo desse capítulo. No HULP, estes 

exercícios práticos são realizados em grupo durante o tempo que se passa por cada um 

dos serviços, sendo revistos e corrigidos pelos farmacêuticos responsáveis de cada área 

à medida que são feitos. No final do estágio, cada aluno faz uma compilação de todos os 

exercícios práticos que realizou e entrega à orientadora do estágio hospitalar para ser 

alvo de avaliação. Assim, a minha orientadora de estágio no HULP, Dra. Alicia Herrero 

Ambrosio, responsável dos Serviços Farmacêuticos, sugeriu-me que fizesse uma seleção 

dos exercícios realizados (de forma a conseguir cumprir o máximo de 20 páginas 

exigido), e também os compilasse para apresentação na minha faculdade como relatório 

final. Desta forma, neste relatório irá ser apresentada a resolução dos exercícios que 

considerei mais interessantes em cada área. 

Para além dos exercícios práticos, a avaliação hospitalar dos alunos está também 

centrada no seu desempenho na resolução de um caso clínico que é fornecido durante o 

estágio. O caso que me foi atribuído foi o de um paciente com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica (EPOC, em espanhol) que ingressou no hospital com sintomatologia 

de dispneia aumentada, “peito pesado” e dificuldade em eliminar secreções respiratórias. 

Para a resolução deste caso tivemos que fazer um levantamento da sua história clínica e 

realizar uma entrevista ao paciente durante o seu período de internamento. A resolução 

escrita deste caso e a apresentação exposta nos Serviços Farmacêuticos do HULP pode 

ser encontrada nos Anexos I e II. 

Uma vez que a rotação dura apenas dois meses (período de estágio hospitalar 

dos alunos em Madrid) e o meu estágio decorreu durante três meses, no tempo restante 
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estive no serviço de Unidose do Hospital General del HULP onde me foram atribuídas 

duas atividades distintas. A primeira passou por validar um programa informático de 

revisão terapêutica denominado CheckTheMeds® que o HULP estava interessado em 

comprar mas que queria antes avaliar verdadeiramente a sua utilidade. Para esta 

validação realizei reconciliação e revisão terapêutica dos pacientes ingressados cada dia 

no Serviço de Urologia do HULP, que cumprissem critérios pré-estabelecidos. 

Posteriormente, fazia o mesmo processo com o auxílio do programa CheckTheMeds® e 

comparava os resultados. No Anexo III encontra-se apresentado, em maior pormenor, o 

trabalho descrito e respetivos resultados. 

O outro trabalho desenvolvido consistiu no estudo dos efeitos adversos de 

anticorpos monoclonais no tratamento de Artrite Reumatoide em pacientes da Unidade 

de Reumatologia Pediátrica do HULP. Devido à quantidade de tempo que um estudo 

deste tipo exige, o período de tempo que tive para dedicar-lhe não foi suficiente para 

finaliza-lo. No entanto fui eu que comecei o processo, elaborei a tabela para a recolha 

dos dados (Anexo IV) e ainda consegui começar a recolher dados de alguns pacientes. 

Uma vez que o estudo ainda está a decorrer, não poderei apresentar neste relatório os 

dados que recolhi. 

O cronograma das atividades desenvolvidas encontra-se abaixo apresentado 

(tabela 1). Apenas gostaria de acrescentar que todas as quartas-feiras de manhã tive a 

oportunidade de assistir às sessões teóricas do Serviço de Farmácia do HULP cujos 

temas e oradores encontram-se apresentados no Anexo V. 

 

Tabela 1. Cronograma de atividades desenvolvidas durante o estágio no HULP. 

Serviço de Unidose 10 a 24 de Maio 

Serviço de Oncologia 25 a 31 de Maio 

Serviço de Dispensação 1 a 7 de Junho 

Serviço de Preparações Intravenosas 8 e 9 de Junho 

Resolução do Caso Clínico 10 a 13 de Junho 

Serviço de Hemofilia 14 a 16 de Junho 

Serviço de Ensaios Clínicos 17 a 21 de Junho 

Serviço de Atenção a Pacientes Externos 22 de Junho a 5 de Julho 

Gestão e Segurança 6 a 12 de Julho 

Visita ao Serviço de Análises Clínicas 13 de Julho 

Apresentações dos Casos Clínicos 13 a 15 de Julho 

Projetos  

(CheckTheMeds® + Anticorpos Monoclonais) 
18 a 30 de Abril + 18 a 22 de Julho 
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1. Gestión Farmacéutica 

1.1. Organización del Servicio de Farmacia del HULP [1] 

En el servicio de Farmacia del HULP se realizan una serie de actividades en función 

de las cuales el servicio se divide en diferentes áreas (Anexo VI). 

El Servicio de Farmacia está bajo la titularidad y responsabilidad de un farmacéutico 

especialista. Además cuenta con personal farmacéutico técnico y auxiliar. Cada 

especialista de área es responsable de uno o varios procesos, de forma que gestiona las 

actividades que integran dicho proceso. El siguiente gráfico refleja un organigrama 

jerárquico del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario La Paz (figura 

1). 

 

Figura 1. Organigrama jerárquico del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario La Paz 

 

Las actividades básicas que se realizan en el Servicio de Farmacia, son las 

siguientes: 

Actividad asistencial 

A. Gestión de las funciones logísticas: Dispensación y Distribución 

 Pacientes hospitalizados. Sistema de dispensación de medicamentos en dosis 

unitaria informatizada, sistemas de dispensación automatizados por stock fijo, 

dispensación de medicamentos en situaciones especiales, extranjeros y 

estupefacientes. Reenvasado en dosis unitaria. 

 Pacientes externos. Dispensación individualizada e informatizada de medicamentos 

de uso hospitalario, para patologías especiales. 

 Pacientes ambulantes. Hospitales de Día. 
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B. Gestión de medicamentos 

 Gestión clínica de la farmacoterapia. Selección de medicamentos. Guía 

Farmacoterapéutica. Protocolos terapéuticos. Estudios de utilización. 

 Gestión económica. Gestión de adquisiciones y pedidos. Seguimiento presupuestario. 

Contratos de gestión económica. 

C. Gestión de actividades técnicas: Elaboración de medicamentos 

 Formulación Magistral. Elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales, 

preparaciones normalizadas, mezclas intravenosas. 

 Unidad de Farmacia Oncológica. Protocolos de tratamiento. Elaboración de 

citostáticos, control y seguimiento del paciente oncológico. 

 Nutrición Parenteral. Protocolos de Nutrición. Elaboración de nutriciones, control y 

seguimiento de pacientes con nutrición parenteral. 

D. Atención farmacéutica en áreas específicas 

 Participación activa en el plan terapéutico. Desarrollo de protocolos, estudios de 

utilización.  

 Identificación de acontecimientos adversos relacionados con los medicamentos, 

valoración de problemas, intervención farmacéutica, seguimiento de resultados. 

 Resolución de consultas relacionadas con la preparación y administración de 

medicamentos. 

 Atención Farmacéutica a Pacientes con coagulopatías congénitas, Enfermedades 

infecciosas, Hepatopatías víricas, VIH, Oncología, Críticos, Quirófano y Nefrología, 

Soporte Nutricional, Medicina Interna y otras especialidades, en el tratamiento del 

Dolor, Paciente Externos, Pediatría, Urgencias y en Geriatría. 

Gestión de la calidad y seguridad de medicamentos 

A. Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad certificado por la Norma ISO. 

B. Gestión de Seguridad de medicamentos. Notificaciones al portal de Seguridad de 

la Comunidad de Madrid. 

C. Proyectos de Seguridad. 

Investigación 

A. Participación y desarrollo de diversas líneas de investigación, así como la 

participación en la gestión de medicamentos para investigación. 

B. Gestión, custodia y dispensación de medicamentos para investigación clínica. 

C. Gestión, randomización, elaboración galénica. 

Docencia 

A. Formación de Especialistas en Farmacia Hospitalaria (FIR). 
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B. Docencia pregrado: alumnos de prácticas tuteladas Universidad Complutense de 

Madrid. 

C. Docencia a Técnicos de Farmacia: Instituto Prado de Santo Domingo. 

Formación continuada 

A. Formación continuada de los facultativos. Asistencia, participación y organización 

de sesiones clínicas y jornadas. Elaboración de comunicaciones y publicaciones. 

B. Organización de Cursos y Jornadas para farmacéuticos de Hospital y otras 

 

1.2. Evaluación y selección de medicamentos [1,2] 

Busca un informe reciente de evaluación de un medicamento de tu hospital y 

resume los aspectos relacionados con la eficacia/efectividad, seguridad, 

conveniencia y coste, que se han tenido en cuenta. 

 El Dolutegravir es un fármaco antirretroviral que pertenece a la familia de los 

inhibidores de la integrasa para el tratamiento del VIH-1. 

 Se comparó en ensayos clínicos frente a un representante de cada familia de 

ARV. Primero se ensayó con un criterio de superioridad nuestro fármaco con otros 2 

procedentes de una familia distinta con respecto al mecanismo de acción, ya que uno de 

ellos es inhibidor la transcriptasa inversa (Atripla); y otro inhibidor de la proteasa 

(Darunavir). En los resultados se obtuvo que nuestro fármaco es superior en comparación 

a cada uno de los otros, con menor número de resistencias (alta barrera genética) y de 

efectos adversos además. Estos resultados fueron estadísticamente significativo en el 

estudio con el Atripla, pero no con el Darunavir. Estas evidencias fueron estadísticamente 

significativas para la mayoría de los subgrupos de población en los que se ensayaron el 

el Atripla. 

 Además se hizo un estudio usando un criterio de no inferioridad con otro fármaco 

inhibidor de la integrasa, el Raltegravir. Para ninguno de ellos surgieron resistencias, pero 

el Dolutegravir resultó ser el más eficaz al tener un mayor porcentaje de pacientes con 

unos niveles de CV<50 copias de RNA/mL. 

 Otra ventaja de nuestro fármaco es que es de alta barrera genética, por lo que 

necesita un gran número de mutaciones para que surjan resistencias hacia este fármaco. 

Además solo se tiene que tomar una vez al día, por lo que también será mejor desde el 

punto de vista de la conveniencia de los pacientes. 

 En cuanto a coste, el Dolutegravir en el momento de comercialización tenía un 

alto precio teniendo en cuenta que necesita una posología de dos comprimidos diarios. 

Por ello, en principio este fármaco se reservó como fármaco de segunda línea, para tratar 

a los pacientes con un mayor número de resistencias porque la relación coste/beneficio 

no nos permite cubrir a todos los pacientes con este tratamiento. Cuando se comercializó 
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un nuevo fármaco, el Triumeq, el cual mejoró la posología con los mismos principios 

activos, salio al mercado con un precio mucho más bajo además. Ello permitió aumentar 

el número de pacientes al que dar este medicamento. 

Por lo tanto este fármaco es superior en eficacia, seguridad y es más conveniente 

para el paciente que otras alternativas con el mismo mecanismo de acción.  

 

1.3. Almacenamiento y conservación de medicamentos [1] 

Relaciona los medicamentos termolábiles almacenados en el Servicio de 

Farmacia dónde estás realizando las prácticas tuteladas, indicando la situación 

geográfica dentro del almacén, presentación comercial y tiempo que puede 

permanecer fuera de la nevera sin pérdida significativa de actividad. 

Los medicamentos termolábiles  son aquellos que por su sensibilidad a la 

temperatura, requieren condiciones especiales para su conservación.  

Deben conservarse en nevera, en un rango de temperatura entre 2-8ºC (5±3ºC). 

En el cartonaje, se identifican con el símbolo *. 

En el Servicio de Farmacia del HULP se dispone de una nevera para el 

almacenaje de los medicamentos termolábiles de forma previa a su distribución a las 

diferentes unidades clínicas. Se encuentra en la entrada del almacén y consta de una 

nevera con un carrusel en su interior.  

El sistema cuenta con 5 puntos de control para garantizar que la temperatura de 

conservación se encuentra dentro del rango adecuado (2-8ºC): 

• En el interior de la nevera existen dos motores de refrigeración que funcionan de 

manera independiente, para que, en caso de que uno de ellos falle, el otro pueda 

mantener una temperatura adecuada en la nevera. 

• A lo largo de la cámara frigorífica existen sensores de temperatura en distintos 

puntos que regulan el funcionamiento de los motores de refrigeración. 

• Conexión de la alarma de alerta con el sistema de seguridad del hospital, para 

que en caso de que no se encuentre el personal del Servicio de Farmacia, sea posible 

una actuación inmediata. 

• Emisor de radiofrecuencia que, en caso de que la temperatura en la nevera se 

salga del rango adecuado (2-8ºC), emite una señal de alarma sonora para alertar al 

personal. 

• Planta generadora de electricidad, instalada con el fin de proporcionar energía 

eléctrica a los motores de la nevera en caso de que se vaya la luz. 

Se estudió la estabilidad a 24h a 25ºC de los medicamentos termolábiles del Anexo VII. 
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2. Dispensación de Medicamentos 

2.1. Dispensación a pacientes externos [1] 

Haz una relación con las especialidades farmacéuticas dispensadas a pacientes 

externos durante los dos últimos meses. Indica cuáles de ellos son Medicamentos 

de Uso Hospitalario y cuáles de Diagnóstico Hospitalario sin cupón precinto. 

Señala a qué tipo de pacientes van destinados cada uno (por ej: VIH, Hepatitis C, 

Esclerosis múltiple, Terapia Oncológica…etc). 

El programa de asistencia farmacoterapéutica a pacientes externos se orienta a la 

provisión, en óptimas condiciones de calidad y eficiencia, de tratamientos en los centros 

hospitalarios de la red sanitaria de utilización pública de la Comunidad de Madrid con 

medicamentos que han de ser prescritos desde un centro hospitalario aunque el paciente 

no requiera ingreso. 

Estos tratamientos incluyen: 

 Tratamientos con especialidades farmacéuticas de uso hospitalario. Su inclusión en el 

programa se deriva de la Circular 12/91, de la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, según la cual estos 

medicamentos “deben ser prescritos por un médico adscrito a los servicios de un 

hospital”. 

Los Medicamentos de Uso Hospitalario son aquellas especialidades farmacéuticas en 

las que, por las características de los principios activos que entran en su composición, 

por sus indicaciones específicas, por las condiciones especiales requeridas para su 

aplicación o por necesitarse un control continuado de efectos y resultados, la 

prescripción, dispensación y administración controlada debe hacerse bajo la 

responsabilidad del hospital. Son alrededor del 70-80% de los productos de pacientes 

externos y engloban los fármacos usados para el VIH, eritropoyetina, estimulantes de 

colonias de granulocitos, hepatitis C… Algunos ejemplos de Medicamentos de Uso 

Hospitalario están en el Anexo VIII. 

 Tratamientos con especialidades farmacéuticas de diagnóstico hospitalario y 

dispensación hospitalaria o también llamados de diagnóstico hospitalario sin cupón 

precinto. Su dispensación a través de los servicios de farmacia hospitalaria se 

establece para cada producto por la Dirección General de Farmacia y Productos 

Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo en el momento de su incorporación a 

la oferta. Antes, muchos de ellos,  eran medicamentos que se dispensaban en las 

farmacias pero debido a la necesidad de su seguimiento y alto coste, se cambió su 

dispensación a la farmacia hospitalaria. Estos suponen del 20 al 30% de los fármacos 

pertenecientes a la farmacia hospitalaria. 
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Los Medicamentos de Diagnóstico Hospitalario sin cupón precinto son aquellas 

especialidades farmacéuticas utilizadas en el tratamiento de patologías que se deben 

diagnosticar en el medio hospitalario o institución con medios adecuados de 

diagnóstico, aunque su administración y seguimiento puedan realizarse fuera. Al no 

llevar cupón precinto, han de ser dispensados desde los Servicios de Farmacia 

Hospitalarios. El hecho de estar desprovistos de cupón precinto no significa que no 

estén financiadas: en el caso de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, estos 

asumen el coste de estos medicamentos en su totalidad.  

El primer fármaco que cambió a la dispensación hospitalaria fue la hormona de 

crecimiento en Mayo de 2005, a partir de aquí muchos fueron los cambios reflejados 

la siguiente tabla del Anexo IX. 

 

2.2. Sistemas logísticos de dispensación de medicamentos a pacientes 

hospitalizados [1,3] 

Descarga del link del ISMP- España el documento Recomendaciones para el uso 

seguro de los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos. 

Selecciona un Sistema Automatizado de Dispensación (SAD) en el Hospital y 

comprueba la situación respecto a los procedimientos esenciales número 1, 6, 7 y 

10.   

Se seleccionó el SAD de la Unidad de Urgencias del HULP y los resultados están en 

el Anexo X. 

 

2.3. Atención farmacéutica al paciente hospitalizado [1] 

Describe una intervención que haya realizado el farmacéutico durante tu 

rotación en el seguimiento del tratamiento de un paciente ingresado. 

Durante la rotación en el Servicio de Unidosis, hemos realizado las siguientes 

intervenciones en el seguimiento del tratamiento de pacientes ingresados: 

 Identificación de pacientes con insuficiencia renal (IR) que requieren ajuste de dosis: 

se revisó la medicación de pacientes ingresados con IR, con el fin de detectar los 

medicamentos que requieren ajuste de dosis en ese supuesto. Para ello se hizo un 

cribado de pacientes con ClCr<49 mL/min. Atendiendo a los valores de creatinina 

sérica y de aclaramiento de creatinina, ClCr se analizaron los medicamentos 

prescritos, consultando “Medimecum” y la “Guía de terapeutica antimicrobiana” para 

detectar los medicamentos que requerían ajuste de dosis. La insuficiencia renal se 

clasifica en función del aclaramiento de creatinina en Leve (Clcr =30-60 mL/min), 

Moderada (Clcr = 15-29 mL/min) o Grave (Clcr<15 mL/min).  El aclaramiento normal 

es de 90 mL/min. 
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Ejemplo de una intervención:  

Paciente con ClCr=24,2mL/min 

Eplerenona: no ajuste de dosis en IR leve pero si en moderada y severa. Se debería 

retirar. Posible cambio a espironolactona 25mg/48h. 

Simvastatina: no precisa ajuste. En IR grave administrar con precaución. 

Dosis>10mg/día. 

 Terapia secuencial: paso de la administración de medicamentos por vía intravenosa a 

oral en pacientes que llevan más de 3 días con tratamiento y toleran la vía oral 

(reciben otra medicación por dicha vía así como nutrición enteral). Aplicable a 

pacientes estables. 

Durante la estancia en el Servicio de Unidosis del HULP hemos evaluado la 

aplicación de la terapia secuencial en dos antibióticos de elevada biodisponibilidad: 

Levofloxacino y Linezolid, y uno de media biodisponibilidad: Amoxicilina-Clavulánico. 

 Propuesta de sustitución de pantoprazol por omeprazol: en aquellos pacientes que no 

reciben tratamiento con Clopidogrel (Plavix®) se propone sustituir el Pantoprazol por 

omeprazol, pues este último es más eficiente, lo que permite optimizar los recursos 

del hospital. El uso concomitante de Clopidogrel y omeprazol está desaconsejado. El 

omeprazol es un inhibidor CYP2C19, isoenzima del cit P450 que participa en la 

transformación del clopidogrel en su metabolito activo. Así, la administración 

concomitante de ambos fármacos reduce el efecto antiagregante del Clopidogrel. 

Se excluyen de este cambio a aquellos pacientes que, en Atención Primaria, tienen 

una prescripción de pantoprazol.   

 Validación de la prescripción: a través del programa de prescripción electrónica, se 

realiza una búsqueda de aquellos pacientes que requieren validación de la 

prescripción. Se detectaron las siguientes situaciones: 

 Paciente con dieta absoluta (nutrición parenteral) que presenta prescripciones vía 

oral. Se notifica que debe cambiarse la pauta a vía parenteral. Al igual que se 

notifican los pacientes que ya reciben una nutrición oral para proponer el cambio 

de la medicación intravenosa por oral. 

 Alerta de repetidos: por ejemplo un paciente presentaba en su prescripción: 

Omeprazol y Ranitidina, ambos fármacos usados como protectores aunque sus 

mecanismos de acción son diferentes siendo el Omeprazol un IBP y la Ranitidina 

un antagonista H2. Su prescripción puede estar justificada para conseguir un 

sinergismo de la acción pero aun así se notificó para su revisión. 

 Alerta de dosis por no resultar adecuada para su situación. 
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 Pacientes con prescripción de pantoprazol: se recomienda el cambio a omeprazol 

como alternativa, si resulta posible según los criterios de prescripción. 

 Alerta de interacción. 

 Evaluación de interacciones: Para evaluar las interacciones farmacológicas hemos 

utilizado el Stockley en el cual se busca el mecanismo de interacción por fármaco, y 

“Introducción a las interacciones farmacológicas” del SEFH en el que se buscan por 

grupo terapéutico. 

Ejemplo de una intervención: 

Varón 67 años ingresado desde el día 10-5-16 en cardiología con diagnóstico de SD 

constitucional. Toma 11 fármacos en el ingreso. Se han detetado las siguientes 

interacciones: 

 Espironolactona + Enalapril: significación baja. Hiperpotasemia: los IECA 

reducen las concentraciones de aldosterona lo que lleva a la retención de 

potasio. Cabría esperar que esto se suma a los efectos conservadores de 

potasio de la Amilorida, Espironolactona y el Triamtereno y llevara a 

hipertopasemia. Pero habitualmente solo sucede si otros factores de riesgo 

están presentes. 

 Cardyl (atorvastatina) + Digoxina: significación media. La atorvastatina 

aumenta la absorción de la digoxina partir del intestino a través de la inhibición 

de la glucoproteina P el aumento es solo moderado pero se requiere 

monitorización y estar alerta para reducir la dosificación de digoxina si es 

preciso. 

 Conciliación de la medicación 

Ejemplo de un caso realizado de conciliación del tratamiento al ingreso de un 

paciente: 

Mujer, 69 años, ingresada por Diverticulitis aguda. 

Se tuvo en cuenta lo que el paciente tenia prescrito y lo que le habían prescrito en el 

hospital. La resolución está en el Anexo XI. 

 

3. Elaboración de Medicamentos 

3.1. Farmacotecnia y buenas prácticas de preparación (BPP) [1,4] 

 Infórmate de cómo se decide la conveniencia o no de llevar a cabo una nueva 

“preparación” en el Hospital. 

 Comprobación de que no exista ningún medicamento disponible en el hospital que se 

pueda adaptar a las necesidades del paciente. 
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 Verificar que no existen medicamentos comercializados en España en la presentación 

necesaria.  

 Verificar que no existen medicamentos extranjeros en la presentación necesaria o que 

existiendo no puedan conseguirse a través de Gestión de Medicamentos en 

Situaciones Especiales de la Agencia Española del Medicamento y Productos 

Sanitarios (AEMPS). 

 Búsqueda bibliográfica (Nationwide Children’s Hospital, Pharm Info Tech Database, 

Sick Kids Hospital, Formulacion pediátrica, Children’s Hospital of Eastern Ontario, 

University of Michigan, blog-Universidad de farmacotecnia Complejo Hospitalario 

Universitario de Pontevedra) y valoración de la viabilidad de la preparación: eficacia, 

seguridad, estabilidad, compatibilidades… 

 Toma de decisión: Elaboración de PNT y validación de la preparación en caso 

afirmativo. 

  

 Analiza algunas de las preparaciones de medicamentos realizadas en el Servicio 

de Farmacia, señalando, de cada una de ellas: el tipo de preparación al que 

pertenece; el valor añadido que aporta; su indicación (terapéutica o diagnóstica) y 

el riesgo de calidad de la preparación. 

Omeprazol de 2mg/mL en suspensión oral 

• Tipo de preparación: suspensión oral 

• Valor añadido: Permite el ajuste de dosis en  pacientes pediátricos 

• Indicación: terapéutica como protector gástrico (inhibidor de la bomba de protones, 

antiulceroso). 

• Riesgo de calidad de la preparación: es una preparación de riesgo medio. 

Ranitidina 15 mg/ml jarabe oral 

• Tipo de preparación: solución oral. 

• Valor añadido que aporta: por ajuste posológico (no existen preparaciones 

comercializadas con concentración de 15 mg/ml) y por no estar comercializada la forma 

farmacéutica adecuada para pacientes pediátricos (jarabe) y tampoco existe ninguna 

forma farmacéutica que permita administrar la dosis necesaria mediante partición. 

• Indicación: Reflujo gastroesofágico 

• Riesgo de calidad de la preparación: medio. 

Morfina 0,4mg/mL solución oral  

• Tipo de preparación: solución oral  

• Valor añadido que aporta: Se trata de una solución oral,  lo  que  permite  su  correcta  

administración  para  evitar  exceder  el margen terapéutico.   
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• Indicación: terapéutica para analgesia  

• Riesgo de calidad de la preparación: B, preparación de riesgo medio. 

 

Describe una norma de BPP propia del sistema de garantía de calidad de 

preparaciones de medicamentos del Servicio de Farmacia. 

 Control de Calidad de Soluciones 

 El control de calidad de producto terminado en las preparaciones estériles debe incluir 

el control de limpidez y aspecto final y el de las preparaciones no estériles aspecto y 

caracteres organolépticos.  

 En este caso, al no ser una solución estéril, se evalúan los caracteres organolépticos 

como por ejemplo que sea una solución transparente  sin partículas en suspensión, 

límpida, homogénea y transparente. 

 

3.2. Acondicionamiento en dosis unitarias [1] 

 Haz una relación de todos los medicamentos reenvasados en los que has 

participado en su validación en el hospital donde estés realizando tu estancia 

describiendo los controles realizados para evitar errores. 

 El proceso de reenvasado de medicamentos se hace de modo unitario y con una 

identificación completa y eficiente que permite que en el HULP todos los medicamentos 

sean administrados a los pacientes en buenas condiciones de conservación, higiene y 

seguridad, para que  así se eviten errores.  Durante nuestras prácticas en el HULP 

participamos en el proceso de reenvasado de los medicamentos: Nimotop 30 mg, 

Levotiroxina Sanofi 100mg y Tracleer 62,5mg. Se realizan varios controles durante el 

proceso de reenvasado: 

 Lectura del código de barras (cuando es posible) 

 El primer control del proceso se trata de la lectura del código de barras por un lector 

situado en la máquina reenvasadora. Esta lectura permite identificar, inequívocamente, la 

especialidad farmacéutica que se va a reenvasar (presentación, dosis, número de 

comprimidos…). Sin embargo, este sistema no puede utilizarse cuando los códigos de 

barras de las cajas de medicamentos están anulados, con el fin de evitar su uso 

fraudulento (venta a Oficinas de Farmacia o particulares, por ejemplo). 

 Comprobación de la coincidencia entre el blíster introducido y la fotografía 

almacenada en la memoria del equipo (tanto por el personal responsable como 

por la propia máquina) 

 Una vez que se ha leído el código (o se han introducido los datos manualmente si no 

ha podido emplearse el primer método), aparecerá una fotografía del blíster, en caso de 
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que el medicamento esté almacenado en la memoria de la máquina. Este punto permite 

al operario comprobar que el blíster que va a introducir coincide con el que tiene 

almacenado en la memoria la máquina. Si no hay errores, se deben introducir los datos 

del lote y la caducidad establecidos por el laboratorio fabricante. Posteriormente, se 

cargan los blisters en la máquina y una pinza los lleva a la zona en la que son cortados, 

definida previamente por el usuario. En este punto hay un nuevo control: la máquina toma 

una foto para comprobar que el blíster que se ha introducido coincide con el que tiene 

almacenado en la memoria. En caso de no ser así, expulsa el blíster que se ha 

introducido. 

 Comprobación de la correspondencia de los datos de la etiqueta con los del 

medicamento a envasar 

 Antes de que se inicie el reenvasado propiamente dicho, la máquina imprime una 

primera etiqueta para que el usuario pueda comprobar que todos los datos son correctos 

(coinciden con el blíster que se ha introducido). Si todo está correcto, comienza el 

proceso de reenvasado, obteniéndose los fragmentos de blíster en bolsas individuales 

con una etiqueta identificativa que contiene los siguientes datos: nombre del 

medicamento, número de lote, fechad de caducidad y excipientes de declaración 

obligatoria. 

 Control/revisión del medicamento reenvasado por el auxiliar de farmacia 

 En este proceso se verifica que la información de la bolsa coincide con el producto que 

se introdujo en ella y que no han sufrido daños durante el proceso. En cada turno de 

reenvasado el auxiliar cumplimenta una hoja de registro de actividad del reenvasado con: 

número de envases y número unidades reenvasadas, mermas (pérdidas que se producen 

en el proceso), número de lote, fecha de caducidad, fecha de reenvasado y su firma. 

 Validación post-envasado por un farmacéutico 

 La medicación reenvasada es revisada diariamente por el/los farmacéutico(s) 

residente(s) de guardia comenzando por las bolsas de reenvasado con fecha más 

antigua. 

 

3.3. Elaboración de citostáticos [1,5,6] 

 Lee el Procedimiento Normalizado de Trabajo correspondiente al área de 

elaboración de medicamentos citostáticos y comprueba que se corresponde con la 

teoría de este capítulo. 
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Prescripción de citostáticos: 

 El médico prescribe el tratamiento quimioterápico en papel o electrónicamente y se 

recibe en el Servicio de Farmacia por vía fax, en mano o en pantalla, según el Servicio 

solicitante. 

 En la prescripción se detalla los datos del paciente: nombre y apellidos, nº de historia, 

peso, talla, superficie corporal, diagnóstico, protocolo, medicamentos y dosis, nº de ciclo 

que va a recibir de quimioterapia y firma o validación del médico prescriptor. 

Validación de la prescripción: 

 La prescripción médica es validada por el farmacéutico. En caso de duda, se consultan 

las fuentes bibliográficas disponibles. 

 Si todo es correcto, se verifica la concordancia de la quimioterapia prescrita con ciclos 

anteriores y en caso de detectarse alguna incidencia o propuesta de mejora se contactará 

con el médico, que podrá modificar la prescripción por escrito. Se deja constancia de las 

intervenciones mediante una fotocopia del informe médico. 

 Tras la validación del tratamiento, se obtiene la Hoja de preparación de tratamientos y 

las etiquetas de las mezclas. 

Obtención de la Hoja de preparación y etiquetas: 

 La Hoja de preparación de tratamientos de cada paciente incluye toda la información 

necesaria para la preparación de las mezclas (identificación del paciente, diagnóstico, 

protocolo de tratamiento, fecha de preparación, dosis y volumen calculado, detalles de 

reconstitución y vehículo en el que debe añadirse cada fármaco, relación de 

medicamentos y material fungible necesarios para la preparación de los tratamientos). 

 Las etiquetas de las mezclas contienen la siguiente información: nombre del paciente, 

nombre del medicamento, dosis, código de barras con información de la mezcla, 

condiciones de conservación y fecha de caducidad de la preparación. 

 Hay una etiqueta por cada paciente, donde se especifica su nombre, el lugar al que 

hay que enviar el tratamiento y la fecha de administración. Todas están identificadas con 

un código de barras que es específico para cada paciente. El proceso se lleva a cabo 

utilizando el programa informático Oncofarm®. 

 Cuando se imprime la Hoja de elaboración y las etiquetas, el farmacéutico firmará 

dicha hoja. 

Elaboración, etiquetado y acondicionamiento del citostático: 

Recursos necesarios 

• Aparataje: Cabina de alta seguridad biológica (CSB) clase II o cabina de flujo laminar 

vertical (CFLV), Ordenadores, Impresoras, Frigoríficos, Básculas, Lectores infrarrojos. 
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• Ropa protectora: Batas, Mascarillas, Guantes (se recomienda el uso de doble guante), 

Gorro (su finalidad es la protección del producto), Gafas (no se consideran 

imprescindibles al disponer las cabinas de un cristal de seguridad). 

• Material desechable necesario: Jeringas, Agujas, sistemas cerrados de preparación, 

alargaderas, Filtros de venteo. 

Elaboración de la mezcla en zona estéril 

A) Reconstitución del citostático: Pueden darse tres supuestos: 

a. Para preparados sin alargaderas. Se distingue: 

i. Reconstitución con filtro de venteo. 

ii. Reconstitución  sin filtro de venteo. 

b. Para preparados con alargaderas. 

c. Si el citostático se presenta en ampollas. 

B) Dilución del citostático 

Una vez preparada la quimioterapia se guardará a temperatura ambiente o en frigorífico, 

según el caso. La mayoría deberán protegerse de la luz. Se han implantado controles 

cualitativos (lectura del código BIDI del envase) y cuantitativos (pesada del envase). 

Producto final 

El producto final debe ir identificado como producto citostático con una etiqueta legible 

donde consta: 

• Nombre, nº de historia del paciente. 

• Composición de la mezcla (medicamento y diluyente). 

• Fecha de preparación, estabilidad y caducidad. 

Reciclaje de una elaboración de citostáticos 

Se escribe una “R” para indicar que ha sido reciclado. 

Administración de citostáticos 

 El personal de enfermería de la unidad  se encargará de la correcta administración del 

tratamiento y seguimiento del paciente. La principal vía de administración es la 

intravenosa, también se administra terapia por vía oral, intratecal, intramuscular y 

subcutánea. 

 La vía oral es la menos traumática y más cómoda para el paciente. Se puede 

combinar con otra vía de administración. 

 En primer lugar, la enfermera deberá asegurarse de que el medicamento es el 

correspondiente al paciente, tanto cualitativamente, como cuantitativamente. Se han 

implantado sistemas de seguridad, como es la administración mediante código de barras. 

 

 Enumera la secuencia de actividades que se realizan desde la recepción de la 

prescripción, hasta la dispensación de la mezcla e indica los puntos críticos que 
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presenta cada actividad. Puedes añadir fotos o ejemplos documentando estos 

puntos, siempre que no aparezca el nombre de ningún paciente. 

 El proceso farmacoterapéutico-oncológico es interdisciplinar coordinado entre distintos 

profesionales, desde el Médico prescriptor hasta la administración del tratamiento por 

enfermería.  Cada uno de estos profesionales participa en una fase del proceso, en el 

Anexo XII se puede leer la restante resolución de esta prática. 

 

4. Monitorización de Medicamentos 

4.1. Farmacogenética [1] 

 Describe brevemente qué prueba farmacogenética de identificación de genes se 

realiza en tu hospital previa a la prescripción de un tratamiento. 

 En el HULP se hacen determinaciones farmacogenéticas de identificación de genes 

para la prescripción de tratamiento oncológico en dos tipos de canceres: cáncer 

colorrectal metastático (CCRm) y cáncer de mama. 

 En el caso del cáncer colorrectal, antes de la prescripción de anticuerpos 

monoclonales anti-EGFR (cetuximab y panitumumab) se determina el estado mutacional 

del gen RAS. 

 El cetuximab y el panitumimab están indicados para el tratamiento de pacientes 

adultos con CCRm con RAS no mutado (wild-type o nativo). El receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR) regula el control de la supervivencia celular, la progresión 

del ciclo celular, la angiogénesis, la migración celular y la invasión celular/metástasis. El 

cetuximab y el panitumumab son anticuerpos IgG1 monoclonales cuya diana especifica 

es el EGFR.  

 En los tumores, la activación del gen RAS mediante el EGFR contribuye al aumento de 

la proliferación, supervivencia y producción de factores proangiogénicos, todo esto 

mediado por el gen EGFR. Las mutaciones activadoras de los genes RAS son frecuentes 

en  diversos tumores humanos, siendo esta familia de oncogenes una de las que se 

activan con más frecuencia en cánceres humanos. En los tumores, estas mutaciones  se 

relacionan tanto con la oncogénesis como con la progresión tumoral. 

 Sólo se debe prescribir tratamiento con fármacos anti-EGFR en pacientes con el gen 

RAS no mutado (wild-type o nativo). Por eso, antes de iniciar el tratamiento con estos 

fármacos se tiene que comprobar el estado del RAS no mutado (KRAS y NRAS). Esta 

determinación se debe realizar en un laboratorio reconocido utilizando un método 

analítico validado para mutaciones de KRAS (exones 2, 3 y 4) y NRAS (exones 2, 3 y 4). 

 En cuanto al cáncer de mama, para que se prescriba trastuzumab se tienen que 

sobreexpresar HER-2. 
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 El trastuzumab  es un anticuerpo monoclonal indicado en el tratamiento de adultos con 

cáncer de mama metastásico HER2 positivo, inhibiendo la proliferación de células 

humanas tumorales que sobreexpresan HER2. Además, es un potente mediador de 

citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por células (ADCC). 

 

5. Seguridad de medicamentos [1] 

 Describe el sistema o sistemas de identificación de reacciones adversas que se 

aplica en el hospital donde estás realizando la rotación. Describe las reacciones 

adversas que has detectado durante tu período de rotación. 

 Los métodos de identificación de reacciones adversas utilizados en el Hospital 

Universitario La Paz son: 

• Notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas por parte de los 

profesionales sanitarios. 

• Estudios farmacoepidemiológicos postautorización (poco frecuente). 

• Bases de datos sanitarias. 

• Información procedente de los laboratorios. 

• Publicaciones científicas. 

 De forma muy puntual, se recurre a estudios epidemiológicos (casos y controles o 

cohortes), pero pocos han sido los casos en los que esto se haya utilizado. 

 Además, como métodos específicos de identificación de reacciones adversas en el 

hospital para llevar a cabo la farmacovigilancia se muestra especial interés en: 

• Prescripciones alertantes: por ejemplo, la prescripción de flumanezilo indica una 

posible intoxicación por benzodiacepinas, la prescripción de naloxona una posible 

intoxicación por opioides o la prescripción de antihistamínicos muestra la presencia de 

alergias. Esta última resulta sobretodo relevante cuando la época del año no es la 

primavera. 

• Diagnósticos alertantes: intoxicación, hiperpotasemia, rabdomiolisis… esta última 

puede referirse a un efecto adverso causado por estatinas. 

• Determinaciones analíticas alertantes: glucemias (hiperglucemia por uso de 

corticoides), bilirrubina, potasio (la hipopotasemia puede ser un efecto adverso causado 

por diuréticos no ahorradores de potasio, como la furosemida), GOT, GPT…  

• Conjunto Mínimo Básico de Datos: conjunto de variables codificadas en el momento 

del alta hospitalaria de un paciente, que recoge datos administrativos, clínicos, 

demográficos, etc, del paciente. Diagnóstico (principal y secundario) codificado, la causa 

externa y unos códigos específicos de RAM. Detecta RAM no notificadas, estima la 

incidencia de una nueva señal en el SEFV,  ayuda a realizar estudios epidemiológicos, o 

a realizar una evaluación económica de ingresos por RAM). 
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 Describe las posibles reacciones adversas detectadas mediante el sistema de 

prescripciones alertantes durante la validación de órdenes médicas. 

Fármaco  Reaccion adversa  Prescripcion alertante 

 Mujer, 66 años, ingresada en el HULP, con la siguiente prescripción: Resincalcio® 

sobres 15g/12h. El Resincalcio® es una resina de intercambio iónico cuyo  principio 

activo es poliestireno sulfonato cálcico y está indicado en el tratamiento y la prevención 

de la hiperpotasemia. Paralelamente, a la paciente se le suspende Espironolactona 50mg 

cada 24h y Albutein®. En la analítica, consta un valor de K de 6,20 mmol/L, que se 

encuentran fuera del rango normal (3,6 e 5,2 mmol/L), por lo que se puede concluir que la 

paciente presenta hiperpotasemia. 

 Analizando los fármacos suspendidos, no se encuentran entre las reacciones adversas 

la hiperpotasemia en Albutein® pero  si  con espironolactona. En este último caso,  es 

más frecuente en pacientes con alteraciones renales o que tomen dietas ricas en potasio 

o suplementos de este mineral. Con el uso concomitante de otros diuréticos puede 

producirse también, hiponatremia caracterizada por vómitos, dispepsia, sequedad de 

boca, sed, fatiga y malestar debido a un aumento del efecto diurético. Para evitar la 

hiponatremia debe reducirse la posología por debajo de la dosis normal. Por tanto, el 

fármaco alertante es Resincalcio®  y el efecto adverso la hiperpotasemia. 

 El fármaco sospechoso es espironolactona 50mg cada 24h.  Se consulta la ficha 

técnica del medicamento, en la que se recoge que para la  Hipertensión arterial esencial: 

La dosis inicial habitual es de 50-100 mg al día, que en los casos más graves podrá 

aumentarse gradualmente hasta los 200 mg al día en intervalos de dos semanas. 

Además, la ficha técnica de espironolactona recoge la hiperpotasemia como efecto 

adverso. 

Espironolactona 50mg/24h  Hiperpotasemia  Resincalcio® 

  

 Rellena, siguiendo las instrucciones de la presentación, la tarjeta amarilla 

correspondiente a alguna de las reacciones adversas que se hayan detectado 

durante tu estancia en el hospital. 

 La resolución está en el Anexo XIII. 

 

6. Ensayos clínicos [1] 

 Describe cómo es la estructura física y localización del área destinada a 

Ensayos Clínicos en el hospital en el que has realizado las prácticas tuteladas. 

 El área de ensayos está formada por un despacho y la zona de almacenaje. 

 En el despacho se encuentran los farmacéuticos encargados de los ensayos. 
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 Cuenta con varios ordenadores que permiten tener informatizado el registro de los 

medicamentos en ensayo y el control de las temperaturas de las áreas de 

almacenaje. 

 En este despacho también se reciben a los monitores durante las visitas de 

selección, inicio, seguimiento y cierre de los ensayos clínicos. 

 Se comprueban los pedidos que llegan para la realización del ensayo y tras 

verificar que todo está correcto se los da entrada. Del mismo modo, previa 

utilización de estos fármacos se les dará salida y así se llevara una correcta 

gestión tanto de la trazabilidad como del stock. 

 El área de almacenaje está cerrado bajo llave para garantizar su estricto control y se 

compone de: 

 Área de almacenamiento a temperatura ambiente. 

 Cámara frigorífica 

 Área de ultracongelado. 

 La temperatura de estas áreas está controlada por radiofrecuencia de forma que se 

reciben registros cada hora y si no se encuentran dentro de los márgenes determinados 

salta una alarma para que se corrija el posible fallo. En ese caso, se deja la medicación 

en cuarentena, se informa al monitor y se espera contestación sobre si la medicación se 

ha deteriorado o no y así poder decidir si se puede utilizar. 

 Se lleva un riguroso registro de la ubicación donde se va a conservar el medicamento 

hasta su utilización. Para ello mediante un código alfanumérico se designa si pertenece al 

área de estanterías, al área de congelado o al área de ultracongelado y dentro de estos 

en que estantería y sección dentro de la estantería hay que ubicar el medicamento 

recibido. 

 

 Durante la visita de un monitor describe las principales funciones que lleva a 

cabo el cabo el farmacéutico en esa visita, para ello deberás describir previamente 

si se ha tratado de visita de preinicio, inicio, monitorización o finalización. 

 En la rotación por Ensayos Clínicos del HULP, asistimos a una Visita de Inicio para la 

recepción de Ferraccru® (hierro con maltosa oral), para comparar su seguridad frente al 

Hierro carboximaltosa intravenoso. Ya que está comprobado que ambos fármacos tienen  

una eficacia similar para la anemia ferropénica en pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

 Asistió la monitora del ensayo junto a una representante del promotor, y se reunieron 

con la farmacéutica responsable del área de Ensayos Clínicos. La monitora actuaba de 
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intermediaria entre promotor y farmacéutico, explicando las características del ensayo, 

resolviendo dudas y aportando la documentación necesaria para el comienzo del ensayo.  

 El ensayo que se va a realizar, es un multicéntrico, abierto, aleatorizado y en fase IIIb 

de medicamento frente al hierro intravenoso. Los frascos con cápsulas de administración 

oral deben almacenarse entre 5 y 25ºC y los viales intravenosos entre 15 y 30ºC. 

 El ensayo consta de 3 fases: una primera de selección de 14 días, la segunda en la 

que se realiza el ensayo durante 52 semanas y una última fase de seguimiento de otros 

14 días. 

 Los criterios de inclusión para este estudio han sido: pacientes mayores de 18 años 

con enfermedad inflamatoria intestinal, intolerantes frente a cualquier tipo de tratamiento 

de esta patología por vía oral y con buena tolerancia al Fe intravenoso. 

 Las funciones del farmacéutico, en esta reunión han sido: 

 Recibir al monitor en representación del promotor. 

 Conocer detalladamente los pasos y características del Ensayo.  

 Solicitar el protocolo del ensayo y autorizaciones del CEIC y AEMPS y la 

conformidad en formato digital. 

 Recibir, en formato papel, el manual de farmacia y los análisis de estabilidad de 

los lotes disponibles para el Ensayo.   

 Darse de alta en la página web del laboratorio, para poder remitir el acuse del 

recibo de la medicación en un futuro, a partir del sistema IVRS (Interactive voice 

response system)/ Internet. La monitora debe mandar las claves de acceso al 

menos a dos farmacéuticos a través de correo electrónico.  A través de esta web, 

también se podrá realizar la reposición y        revisión del inventario, así 

como el registro de incidencias.  

 Se debe firmar un acuerdo de confidencialidad de datos del ensayo, y otros 

informes en el que quedan reflejadas las personas del Servicio de Farmacia que 

van a participar en el Ensayo y las responsabilidades contraídas. 

 Por último se nos ha informado de las dificultades en el reclutamiento de pacientes ya 

que se requieren niveles bajos de hemoglobina entre 8-11mg/dL y se suele aplicar un 

tratamiento frente a la anemia antes de llegar a estos valores. 

 Al terminar la visita, la farmacéutica ha enseñado las instalaciones del área de 

ensayos clínicos a la representante del promotor y la monitora para que pudieran 

comprobar que las instalaciones son las adecuadas para realizar el ensayo. 
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Anexos 

Anexo I 

Análisis de un caso de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

 

En esta práctica se realizó una entrevista a un paciente diagnosticado de EPOC 

reagudizado con sospecha de neumonía que, finalmente, no padecía. 

Nos confirmó que padecía EPOC de hace más de 3 años, que toda la medicación 

la tomaba antes de su ingreso y era consciente de su patología, cumpliendo las pautas 

del tratamiento, por tanto su exacerbación no se debía a incumplimiento terapéutico. 

También había tenido un ingreso previo en el hospital Carlos III, donde le cambiaron un 

inhalador por Flixotide. Tras haberle prescrito los inhaladores, le resulto difícil su 

utilización por lo que se lo tuvieron que explicar y actualmente los tolera correctamente 

menos el Ventolin ( de rescate), que le produce taquicardia como efecto adverso. Se le 

administró un antibiótico como profilaxis de infección pero no siente mejoría. 

Tras la entrevista, se analizó su informe de ingreso observando hábitos de riesgo 

para el EPOC como el tabaco (antes 40 cigarrillos/día, actualmente 5-6c/día), seguido de 

patologías crónicas como HTA, HVC, y falta de ejercicio que modifico tras su último 

ingreso en el hospital. Se observó el tratamiento prescrito habitualmente (Ulunar, 

Flixotide, Prednisona, Amlodipino, Esidrex) y se comparó con las prescripciones vigentes 

mediante el programa Horus 

Informe de ingreso  
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Prescripciones vigentes (Horus) 

 

Después se analizó el tratamiento prescrito en el hospital: 
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Se observó la prescripción de un corticoide (Urbason), dos inhaladores (Ventolin, 

Seretide) y un nebulizador (Atrovent), indicando un tratamiento para enfermedad 

pulmonar, con esputo (Fluimucil), infección (Ceftriaxona) y problemas de HTA, descritos 

en el informe (Seguril, Amlodipino). 

Tras el análisis de los medicamentos prescritos se comprobó el tratamiento 

específico para EPOC, basándonos en la guía GOLD.  La guía GOLD está indicada para 

promover la concienciación de la importancia de la EPOC y reducir su morbi-mortalidad, 

con una mejora del tratamiento y la prevención.  Según esta guía, se puede clasificar la 

EPOC en distintos estadios: 

ESTADIO CARACTERISTICAS 

0. En riesgo 
Espirometria normal. Síntomas crónicos 
( tos, esputo) 

1. Epoc leve 
FEV1/FVC<70%. FEV1>80% referencia. 
Con o sin síntomas crónicos (tos, 
esputo, disnea) 

2. Epoc moderada 

FEV1/FVC<70%. 30%<FEV1<80% 
referencia: IIA: 50%<FEV1<80%. IIB: 
30%<FEV<50%.Con o sin síntomas 
crónicos (tos, esputo, disnea) 

3. Epoc grave 
FEV1/FVC<70%.FEV1<30% referencia o 
FEV1<50% referencia con IR o 
Insuf.card.dcha 

 

Teniendo en cuenta esta clasificación y los datos del informe de ingreso (FEV1 

1480cc-45%; FEV/FVC 36%), este paciente se encontraría con una EPOC moderada, 

refiriéndose al estadio 2.  Éste se divide en dos grupos para diferenciar a los pacientes 

con un FEV1 inferior al 50%, que son los que presentan más exacerbaciones, como es el 

caso de este paciente.  

Para analizar el correcto tratamiento de la EPOC, se tiene que tener en cuenta si 

se trata de una EPOC estable o exacerbaciones.  En nuestro caso, es una “EPOC 

reagudizado sin clara causa infecciosa”, por tanto, se debería de tratar como una 

exacerbación. En este caso, el tratamiento se basa en los broncodilatadores agonistas β-

2, corticoides sistémicos (indicados solamente en pacientes con FEV1<50% del valor de 

referencia y con exacerbaciones repetidas) así como la necesidad de tratar sólo con 

antibióticos las exacerbaciones con signos clínicos de infección del árbol respiratorio.  

También son importantes los cuidados domiciliarios, centrándose en los casos de 

EPOC muy avanzados con la intención de poder distinguir las exacerbaciones que se 

podrían tratar en el domicilio del paciente. En el hospital, el tratamiento de elección 

incluye, además de los cuidados domiciliarios, la oxigenoterapia, la monitorización del 
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balance de líquidos y gases, el tratamiento de las condiciones asociadas (IC, arritmias...) 

y la posible ventilación mecánica no invasiva.  

Tras el análisis, se confirma que el tratamiento prescrito en el hospital es el 

adecuado para la EPOC. El antibiótico se pudo haber prescrito por sospecha de 

neumonía, lo que explicaría la indiferencia del paciente con la Ceftriaxona. En el caso de 

que hubiese sido neumonía, hubiese sido conveniente la administración de dos o mas 

antibióticos, recomendándose amoxicilina o amoxicilina/clavulánico más azitromicina o 

claritromicina o bien levofloxacino o moxifloxacino en monoterapia.  

Para concluir, se confirma el correcto tratamiento de la EPOC y  en el momento 

del alta hospitalaria, se deberían de revisar los criterios oportunos, realizar un 

seguimiento de la misma con una valoración tras 4-6 semanas de: la capacidad para 

manejarse en el ambiente habitual, la medición de FEV1, la valoración de la técnica 

inhalatoria, la comprensión del plan terapéutico y la necesidad de oxigenoterapia a largo 

plazo.  
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Anexo II 

Presentación del análisis de un caso de EPOC 
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Anexo III 
Estudio de validación del programa CheckTheMeds® 

 

Introducción 

La implicación y responsabilidad de los farmacéuticos hospitalarios en la 

farmacoterapia de los pacientes ingresados es  cada vez mayor en los últimos años1.  Por 

eso, la validación farmacéutica de las prescripciones médicas y la conciliación de la 

medicación son partes importantes del trabajo del farmacéutico hospitalario. 

La conciliación terapéutica se puede definir como el proceso formal que consiste en 

valorar el listado completo y exacto de la medicación previa del paciente conjuntamente 

con la prescripción farmacoterapéutica después de una transición asistencial: al ingreso 

en el hospital, después de un cambio médico o al alta hospitalaria2. Tras esta valoración, 

es necesario analizar y resolver las discrepancias encontradas. 

 

Objetivos 

El principal objetivo del presente trabajo fue validar el programa CheckTheMeds 

como herramienta auxiliar de validación de prescripciones y conciliación terapéutica en el 

Servicio de Farmacia del Hospital Universitario La Paz. Con este trabajo también se 

pretendió cuantificar pacientes del Servicio de Urología del Hospital Universitario La Paz 

susceptibles de conciliación  al ingreso. 

 

Métodos 

Se analizaron todos los ingresos en  el Servicio de Urología durante 5 días. Estos 

pacientes fueran clasificados atendiendo a su edad (<70 años y ≥70años) y el número de 

líneas de tratamiento en Farmatools (menos de 7 líneas de tratamiento y 7 o más líneas 

de tratamiento). Así, se seleccionó para conciliación y revisión terapéutica, todos los 

pacientes mayores de 70 años, con más de 7 líneas de tratamiento y que han ingresado 

en el Servicio de Urología en el día anterior del análisis. 

Para la conciliación de la medicación el circuito utilizado ha sido: 

1. Selección de los pacientes del Servicio de Urología con criterios de conciliación. 

2. Consulta de la información de estos pacientes en Horus y otras fuentes. 

3. Comparación y detección de discrepancias aparentemente no justificadas entre 

las prescripciones del paciente anteriores al ingreso y el plano terapéutico 

después del ingreso en el Servicio de Urología. 

4. Revisión del plano terapéutico actual  en CheckTheMeds®. 
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Todas las discrepancias fueran  registradas y posteriormente clasificadas como 

justificadas o no justificadas atendiendo al “Documento de consenso en terminología y 

clasificación de la medicación”: 

DISCREPANCIAS JUSTIFICADAS QUE NO 

REQUIEREN ACLARACIÓN 

DISCREPANCIAS NO JUSTIFICADAS QUE 

REQUIEREN ACLARACIÓN 

Decisión médica de no prescribir un 
medicamento 
o cambiar su dosis, frecuencia o vía en función 
de la nueva situación clínica 

Omisión de medicamento 

El paciente tomaba un medicamento necesario y 
no se ha prescrito sin que exista justificación 
clínica explícita o implícita para omitirlo 

Decisión médica de cambio posológico o de vía 
de administración de un medicamento en 
función de la nueva situación clínica 

Diferente dosis, vía o frecuencia de un 
medicamento 

Se modifica la dosis, la vía o la frecuencia con que 
el paciente lo tomaba sin que exista justificación 
clínica, explícita o implícita, para ello 

Inicio de nueva medicación justificada por la 

situación clínica 

Prescripción incompleta 

La prescripción del tratamiento crónico se realiza 
de forma incompleta y requiere aclaración 

Sustitución terapéutica según la Guía 
Farmacoterapéutica del hospital y los 
Programas de Intercambio Terapéutico 

Medicamento equivocado 

Se prescribe un nuevo medicamento sin 
justificación clínica, confundiéndolo con otro que el 
paciente tomaba y que no ha sido prescrito 

 

Inicio de medicación (discrepancia de 
comisión) 

Se inicia un tratamiento que el paciente no tomaba 
antes, y no hay justificación clínica, explícita o 
implícita, para el inicio 

 

El número de intervenciones farmacéuticas necesarias en los pacientes revisados 

fueran también contabilizadas así como si el programa CheckTheMeds®  ha detectado el 

PRM que ha desencadenado la intervención. 

 

Resultados 

De 29 pacientes ingresados a lo largo de los 5 días, 16 (55,17%) tenían los 

criterios establecidos para conciliación terapéutica (tabla 1), que se corresponde a una 

media de 3,20% de los pacientes ingresados al dia.  

Durante la conciliación se encontró un total de 60 discrepancias. Sin embargo, 

apenas 1 (0,02%) ha sido considerada no justificada (tabla 2).  

Además, han sido apenas 3 las intervenciones farmacéuticas que se han hecho 

en los días del estudio. Todas estas intervenciones han sido detectadas por el programa 

CheckTheMeds® (tabla 3). 
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Tabla 1. Pacientes aptos a conciliación al día. 

Día 
Nº pacientes 
ingresados 

Nº 
pacientes 

nuevos 

(ingresos) 

Edad <70a   Edad ≥70a  

Total < 7 lineas tto ≥7 lineas tto Total <7 lineas tto ≥7 lineas tto 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

1 19 6 2 33,3 0 0,0 2 100,0 4 66,7 0 0 4 100 

2 22 6 1 16,7 0 0,0 1 100,0 5 83,3 0 0 5 100 

3 13 5 2 40,0 1 50,0 1 50,0 3 60,0 0 0 3 100 

4 14 5 5 100,0 2 40,0 3 60,0 0 0,0 0 0 0 0 

5 17 7 3 42,9 0 0,0 3 100,0 4 57,1 0 0 4 100 

Total 29 11 - 3 - 10 - 16 - 0 - 16 - 

 

Tabla 2. Discrepancias encontradas en la conciliación terapéutica por paciente. 

Nº Paciente 

Nº Discrepancias 

Total 
Justificadas No justificadas 

nº % nº % 

1 0 0 0 0 0 

2 7 7 100 0 0 

3 6 6 100 0 0 

4 11 11 100 0 0 

5 7 7 100 0 0 

6 5 5 100 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 

9 7 7 100 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 7 6 85,72 1 14,3 

12 4 4 100 0 0 

13 5 5 100 0 0 

14 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

16 1 1 100 0 0 

 

Tabla 3. Contabilización de las intervenciones farmacéuticas. 

 

1. CLOPÉS ESTELA, A., et al. Intervenciones farmacéuticas (parte II): validación de la 

metodología utilizada para medir el impacto. Farm Hosp, 2000, vol. 24, no 4, p. 215-20. 

2. MORIEL, M. C., et al. Estudio prospectivo de conciliación de medicación en pacientes de 

traumatología. Farmacia Hospitalaria, 2008, vol. 32, no 2, p. 65-70. 

Día 

Nº Intervenciones Farmacéuticas 

 
Total 

Detectadas en CheckTheMeds No detectadas en CheckTheMeds 

nº % nº % 

1  1 1 100 0 0 

2  2 2 100 0 0 

3  0 0 0 0 0 

4  0 0 0 0 0 

5  0 0 0 0 0 

Total 3 3 100 0 0 
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Anexo IV 

Tabla para el estudio de las reacciones adversas de anticuerpos monoclonales en 

el Servicio de Reumatología Pediátrica del HULP 
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Anexo V 

Sesiones teóricas 

 

Fecha Orador Tema 

20-abr Dra. Nuria Rodriguez Terapias Dirigidas 

27-abr Marta Molina Cabezuelo Leucemia Mieloide Crónica 

4-may Carlos Jiménez Vicente 
La telomerasa como diana 

terapéutica 

11-may Marta Moro Agud 
Gestión de riesgos y sistemas 

de gestión de calidad 

18-may Fatima Ros Castellar Nuevas fórmulas magistrales 

25-may Paloma Gabaldón Garcia 
Antídotos para los nuevos 

anticoagulantes orales 

1-jun Elena Villamañán Bueno 
El consentimiento informado 

en investigación clínica 

8-jun Mª Ángeles García Martín 
Aspectos prácticos en 

toxicología 

15-jun Depto. Médico AMGEN Hipercolesterolemias 

22-jun Gema Casado Abad 
Trazabilidad en el proceso 

farmacoterapéutico oncológico 

29-jun Ana Sierra Muñoz Inmunoterapia del cáncer 
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Anexo VI 
División y actividades del Servicio de Farmacia del HULP 

 

Farmacia central:  
- Gestión/ Adquisición 
- Calidad y Seguridad 
- Formulación Magistral 
- Nutrición Parenteral 
- Dispensación 
- Hemofilia 
- Biblioteca 
- Ensayos Clínicos 
- Dispensación a 
Pacientes Externos 

 

 

Planta baja Hospital 
Maternal: 
- Dosis Unitaria del 
Hospital Maternal, Hospital 
Infantil y Hospital de 
Traumatología 

 

 

5ª planta Hospital 
General: 
- Unidad de Farmacia 
Oncológica 
- Dosis Unitaria del HG 
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Anexo VII 

Estudio de la estabilidad a 24h a 25ºC de algunos medicamentos termolábiles 

Medicamento 
Estable 24h 

a 25ºC 
Justificación 

XIGRIS 20 mg vial IV C/1 SI Estable 72h a máx 25ºC 

AMBISOME 50 mg vial lf IV C/10 SI Estable 1 mes a temperatura ambiente. 

KALETRA 80/20 mg/mL sol oral 60 mL C/5 SI Estable 1 mes a temperatura ambiente. 

HUMALOG MIX 25 100UI/ml pluma 3 ml C/5 SI Estable 48h a máx 25ºC 

OCTAGAMOCTA 2,5 g vial 50 ml C/1 SI Estable 1 mes a temperatura ambiente. 

NIMBEX 20 mg amp 10 ml IV C/5 SI Estable 1 mes  a temperatura ambiente 

ACTRAPID 100 UI/mL vial 10 mL  C/1 NO Estable 12-24h a máx 25ºC 

BESILATO ATRACURIO 50 mg amp 5 ml IV 

C/5 
SI Estable 1 mes a temperatura ambiente. 

REBIF 22 mcg jer pre SC C/12 SI Estable 1 día a temperatura ambiente. 

 

Anexo VIII 

Ejemplos de Medicamentos de Uso Hospitalario 

Principio activo Nombre comercial Indicación 

Tenofovir Viread VIH 

Tenofovir + Emtricitavina Truvada VIH 

Efavirenz Sustiva VIH 

Abacavir + Lamivudina Kivexa VIH 

Lamivudina Epivir VIH/Hepatitis B 

Entecavir Baraclude Hepatitis B 

Filgrastim Zarzio G-CSF 

Filgrastim Neupogen G-CSF 

Darbepoetina alfa Aranesp Estimulador de la eritropoyesis 

Adalimumab Humira Artritis Reumatoide y otros 

Certolizumab Cimzia Artritis Reumatoide y otros 

Interferón β1b Betaferón/Extavia Esclerosis Múltiple 

Acetato de glatiramero Copaxone Esclerosis Múltiple 
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Anexo IX 

Listado de fármacos que cambiaron a la dispensación hospitalaria 

Principio activo Nombre comercial Indicación Dispensación 

Bexaroteno Targretin Linfoma cutáneo cél. T Junio 2008 

Erlotinib Tarceva 
C. pulmón no m. 

C. páncreas 
Junio 2008 

Etanercept Enbrel 
A.R., A. psoriásica, E.A., A.C. 

juvenil, psoriasis 
Junio 2008 

Imatinib Glivec 
L.M.C. 

Tumor del estroma G.I. 
Junio 2008 

Lenalidomida Revlimid Mieloma múltiple Junio 2008 

Ribavirina Copegus, Rebetol Hepatitis C Junio 2008 

Sorafenib Nexavar 
C. renal 

C. hepatocelular 
Junio 2008 

Sunitinib Sutent 
Tumor del estroma G.I. tras 

fallo de imatinib 
C. renal 

Junio 2008 

Temozolamida Temodal 
Glioma maligno 

Glioblastoma 
Junio 2008 

Dasatinib Sprycel 
L.M.C. resistente a imatinib 

L.M.A. Ph+ 
Febrero 2009 

Nilotinib Tasigna L.M.C. Febrero 2009 

Pegvisomant Somavert Acromagalia Febrero 2009 

Lapatinib Tykerb oTyberb 
Ca mama metastático 

(combinación capeticabina) 
Junio 2009 

Ustekinumab Stelara 
Psoriasis en Placa Mod-Sev 

(2ª línea) 
Enero 2010 

Gefitinib Iressa Ca pulmón no microcítico Abril 2010 

Capecitabina xeloda Colon, mama, gástricos Feb 2011 

Omalizumab Xolair Asma alérgico peristente Feb 2011 

Anagrelida Xagrid Trombocitemia (2º línea) Feb 2011 

Eltrombopag Revolade Trombocitopenia Feb 2011 

Deferaxirox Exjade Sobrecarga férrico Feb 2011 

 Antineoplásicos orales 
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Anexo X 

Comprobación de la situación respecto a los procedimientos esenciales número 1, 

6, 7 y 10 del SAD de la Unidad de Urgencias del HULP 

 

PROCEDIMIENTO ESENCIAL 1: ESTABLECER UN ENTORNO QUE DISPONGA DE UNAS 

CONDICIONES APROPIADAS PARA EL USO DE LOS SAD 

RECOMENDACIÓN 
CUMPLE 

(Sí/No) 
PROPUESTA DE MEJORA 

Adquirir un número suficiente de SAD, lo que debe 

planificarse adecuadamente considerando 

fundamentalmente varios factores: 

 Tipo de uso al que se destina el SAD: si se va a 
utilizar en la unidad únicamente como botiquín 
de planta o para sustituir al sistema completo de 
distribución de medicamentos 

 Tipo de unidad clínica. 

 Número de pacientes atendidos. 

Sí  

Disponer la instalación de frigoríficos próximos a los 

SAD y, dependiendo de los medicamentos 

termolábiles que se precisen utilizar en cada unidad, 

instalar un mecanismo de cierre remoto conectado a 

los SAD. 

Sí  

Instalar los SAD en proximidad al área de trabajo de 

enfermería y de los pacientes, para evitar que los 

usuarios tengan que realizar largos desplazamientos 

para retirar y preparar los medicamentos. 

Sí  

Ubicar los SADS en lugares apartados de los pasillos 

principales para reducir las distracciones a los 

usuarios. 

Sí  

Procurar que los SAD estén ubicados en lugares que 

resulten suficientemente seguros cuando no se estén 

utilizando, lejos del acceso a personal no autorizado. 

No 

Una vez en el interior de la 

Unidad de Urgencias, no existe 

una puerta de seguridad que 

restrinja el acceso al SAD. Su 

instalación podría ser adecuada. 

Situar cerca de los SAD los dispositivos de 

administración de medicamentos y productos 

sanitarios. 

No 

Adquisición de carros para la 

preparación de los 

medicamentos a administrar. 

Establecer un perímetro suficiente alrededor de cada 

SAD para que puedan abrirse fácilmente las puertas 

y los cajones, y para que el personal pueda 

desplazarse sin obstáculos alrededor del mismo. 

Procurar también suficiente espacio para el manejo 

de las hojas de registro de administración de 

medicamentos y de las historias de los pacientes. 

No 

El SAD está dispuesto en una 

zona estrecha que dificulta la 

movilidad del personal sanitario. 

Aumentar el espacio destinado 

a los SAD. 

Mantener las superficies de los SAD limpias y 

diáfanas, libres de los restos de materiales 

procedentes de la preparación de medicamentos. 
No 

En la superficie del SAD suelen 

encontrarse restos del 

medicamentos que el personal 

de enfermería  ha retirado pero  

posteriormente no han sido 

administrados al paciente ni 

devueltos al SAD, debido a que 
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el sistema de devolución en 

ocasiones da problemas. Sería 

recomendable facilitar el 

procedimiento para la 

devolución de medicamentos al 

SAD por el personal de 

enfermería. También debería 

mejorarse la limpieza de la 

zona. 

Asegurar una ventilación y una temperatura 

adecuada en el área de los SAD, para evitar el 

sobrecalentamiento de los sistemas electrónicos y 

para mantener una temperatura apropiada para el 

almacenamiento de los medicamentos. 

Sí  

Procurar que la iluminación sea suficiente para leer 

con claridad la pantalla de los SAD, el etiquetado de 

los medicamentos y la hoja de registro de 

administración de enfermería. Se deberá disponer 

siempre de iluminación adecuada para retirar y 

preparar los medicamentos. 

Sï  

PROCEDIMIENTO ESENCIAL 6: DISEÑAR ADECUADAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS 

SAD 

RECOMENDACIÓN 
CUMPLE 

(Sí/No) 
PROPUESTA DE MEJORA 

Almacenar cada presentación en un compartimento 

individual con tapadera que se abra solamente 

cuando se selecciona dicho medicamento. 
No 

Algunos medicamentos se 

encuentran en Matrix sin 

tapadera únicamente separados 

por separadores que se movían. 

En ocasiones había medicación 

donde no le correspondía. 

Cambiar todo a sistemas 

monocompartimentales con 

tapadera. 

Si se utilizan cajones con compartimentos abiertos, 

establecer criterios para que no contengan 

medicamentos de alto riesgo, como relajantes 

neuromusculares, vasopresores, insulina o 

anticoagulantes. 

No 

Algunas presentaciones de 

heparinas se encontraban en 

compartimentos abiertos. 

Utilizar compartimentos 

individuales para estos 

medicamentos. 

Establecer medidas para diferenciar los 

medicamentos con envases o nombres similares. 

Para ello puede recurrirse a la utilización de cajetines 

con tapadera. Otras opciones pueden ser separar los 

medicamentos de aspecto similar o utilizar técnicas 

para resaltar los cajetines (p. ej. usar pegatinas de un 

color brillante u otros distintivos para indicar los 

cajetines de almacenamiento de los medicamentos 

de alto riesgo). 

Sí  

Almacenar en los SAD sólo medicamentos o 

productos sanitarios. 
Sí  

Habilitar una zona diferenciada o próxima a los SAD No En caso de ser necesario, 
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para colocar los medicamentos que se preparan o 

dispensan específicamente para determinados 

pacientes y que no se recomiendan incluir en los SAD 

(p. ej. citostáticos, mezclas intravenosas 

individualizadas, medicamentos no incluidos en la 

guía farmacoterapéutica). Es recomendable disponer 

de cajetines individuales identificados por paciente. 

disponer de un carrito con 

cajetines individuales 

identificados por paciente. 

PROCEDIMIENTO ESENCIAL 7: DEFINIR PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA LA REPOSICIÓN 

DE MEDICAMENTOS EN LOS SAD 

RECOMENDACIÓN 
CUMPLE 

(Sí/No) 
PROPUESTA DE MEJORA 

Establecer un circuito diferenciado dentro del Servicio 

de Farmacia destinado a la preparación y distribución 

de los medicamentos que se vayan a reponer en los 

SAD. 

Sí  

Disponer de los medicamentos acondicionados en 

dosis unitarias, considerando las dosis habitualmente 

utilizadas en cada unidad (p. ej. envasar medios 

comprimidos si se usan frecuentemente). En caso de 

necesitarse para un paciente concreto una dosis 

específica diferente de la contenida en el SAD, se 

preparará en el Servicio de Farmacia. 

Sí  

Preparar individualmente los medicamentos para 

reponer los SAD. 
Sí  

Utilizar un sistema de código de barras para 

confirmar que el medicamento seleccionado para 

reponer el SAD se corresponde con la medicación 

indicada en el listado de reposición. 

No 

Incorporar un lector del código 

de barras para confirmar que el 

medicamento seleccionado para 

reponer en el SAD se 

corresponde con la medicación 

indicada en el listado de 

reposición. 

Utilizar una bolsa individual para cada presentación 

de medicamento que se va a reponer o, en su 

defecto, un sistema que permita separar los 

medicamentos para que no se mezclen. 

No 

Preparar los medicamentos que 

se van a reponer en bolsas 

individualizadas para evitar su 

mezcla. 

Organizar la medicación por unidades asistenciales, 

cajón y cajetín dentro de los SAD. 
Sí  

PROCEDIMIENTO ESENCIAL 10: ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR LOS 

MEDICAMENTOS DESDE LOS SAD AL LUGAR DE ADMINISTRACIÓN A LOS PACIENTES. 

RECOMENDACIÓN 
CUMPLE 

(Sí/No) 
PROPUESTA DE MEJORA 

Mantener los medicamentos en sus envases en dosis 

unitarias cuando se llevan desde el SAD hasta la 

habitación del paciente. Éstos deben estar 

etiquetados con información suficiente para que la 

enfermera pueda identificarlos claramente a la hora 

de su administración, a través de un sistema de 

código de barras o mediante su comprobación a pie 

de cama. 

Sí  
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Llevar directamente a la cama del paciente sólo la 

medicación para ese paciente y para una hora de 

administración. Como alternativa, si es preciso llevar 

la medicación de más de un paciente para su 

administración, utilizar estaciones móviles o carros 

que permitan mantener los medicamentos de cada 

paciente en un compartimiento individual identificado. 

Sí  

Llevar los medicamentos preparados en una forma 

lista para su administración directa al paciente. 

Siempre que sea posible, se prepararán en el 

Servicio de Farmacia las dosis específicas que 

precisen algunos pacientes, para que la enfermera no 

tenga necesidad de realizar ningún tipo de 

manipulación. 

Sí  

Sacar el medicamento de su acondicionamiento 

primario a pie de cama y no antes. Las únicas 

excepciones serán los medicamentos que tengan que 

triturarse o medirse. 

Sí  

 

Anexo XI 

Conciliación de la medicación al ingreso de un paciente (continuación del ejemplo 

de la página 10) 

Medicacion domiciliaria 
Medicacion 
Hospitalaria 

Intervencion Discrepancia 

Spiraxin ® (Rifaximina) 
No prescrito. Posible 
sustitución por Invanz 

NO.  

Pravafenix® (Pravastatina y 
fenofibratohipercolesterolemia) 

No prescrito 
SI, nota amarilla 
por omisión de 

tratamiento 

Discrepancia no justificada que 
requiere aclaración. 

Sintrom® (Acenocumarol) 

No prescrito. 
Sustitución por 

Clexane® 
(Enoxaparina sódica) 

NO, ajuste de 
dosis correcto 

por ser 
tratamiento 
(1mg/12h) 

Discrepancia justificada por 
situación clínica del paciente. 

Eplerenona 50mg  

 

Eplerenona 50mg  

1-0-0 

SI, sugerencia: 
pauta 2 de 25mg 

según guía. 
Sin cambios 

Carvedilol 1mg 0-0-1 Carvedilol 6,25mg/12h 
SI: cambio de 

dosis 
Error de conciliación: cambio a 

1mg 0-0-1. 
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Anexo XII 

Secuencia de actividades que se realizan desde la recepción de la prescripción, 

hasta la dispensación de la mezcla 

Función Encargado 

Prescripción y petición de la quimioterapia para el paciente. Médico 

Revisar, validar la prescripción médica y obtener la Hoja de preparación firmada e 

individualizada por paciente. 
Farmacéutico 

Entrega al auxiliar la hoja de trabajo y las etiquetas junto con la prescripción médica. Farmacéutico 

Acondicionamiento de la CFLV y disposición de los materiales necesarios para la 

preparación de cada ciclo en bandejas (medicamentos y sueros) 

Auxiliar de 

Enfermería 

Preparación los citostáticos conforme a la normativa de trabajo establecida Enfermero 

Retirada de la bandeja con las quimioterapias preparadas y etiquetadas de la zona 

estéril. Validación por códigos BIDI. 

Auxiliar de 

Enfermería 

Comprobación de que las hojas de elaboración coinciden con la prescripción y están 

correctamente cumplimentadas, para, finalmente, archivarlas donde proceda 
Farmacéutico 

 

PRESCRIPCIÓN: Es el acto profesional del médico que consiste en recetar una 

determinada medicación o indicar un cierto tratamiento terapéutico a un paciente. El 

médico elige el protocolo de quimioterapia en función de la patología, indicación, 

características del paciente… Para realizar la prescripción, el médico puede utilizar un 

programa informático o enviar la prescripción por vía fax a la unidad de citostáticos de 

Farmacia. 

VALIDACIÓN: el farmacéutico recibe la prescripción por parte del médico, se encarga de 

verificar que es correcta, tanto  el paciente,  protocolo, posología, y forma de 

administración. También se revisa la premedicación y medicación complementaria que 

recibe el paciente. Tiene como objetivo minimizar los errores de prescripción para evitar 

que afecten al paciente. En caso de discrepancia, será comunicado al médico para que 

realice los cambios que sean necesarios pero si todo es correcto, se obtiene la hoja de 

elaboración y las etiquetas. 

PREPARACIÓN: cuando todo está correcto el farmacéutico se encarga, mediante el 

programa Oncofarm, de obtener  la hoja de elaboración individualizada del tratamiento y 

las etiquetas de las mezclas con todos los datos del paciente. El farmacéutico firma esta 

hoja de preparación.  

  

Hoja de preparación Etiquetas 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Universitario La Paz 

Ana Isabel Sousa Oliveira 

 

45 

 

A continuación, el siguiente paso es la preparación de las bandejas con los 

componentes necesarios para la elaboración del tratamiento. Esto se lleva a cabo por el 

Auxiliar de Enfermería y lo indica en la hoja de elaboración.  

La elaboración de la mezcla se realiza por parte de la enfermera en las cabinas de 

flujo laminar vertical. Se realiza un control cualitativo (indica que el medicamento es el 

correcto) mediante la lectura del código de barras con un lector conectado al ordenador y 

cuantitativo (indica que la cantidad de medicamento es la correcta, calcula el volumen 

teniendo en cuenta la densidad de los componentes de la mezcla.  Una vez finalizado el 

proceso se pega la etiqueta de la mezcla y se  firma la hoja de preparación. 

  

El siguiente paso es el acondicionamiento de las mezclas en bolsas individuales 

para cada paciente  con un sistema de autocierre para evitar fugas, en caso de rotura. Se 

coloca otra etiqueta identificativa en el exterior de la misma. Aquí, la auxiliar hace la 

lectura del código de barras con las mezclas del paciente lo que permite asegurar que 

todo lo que va en la bolsa pertenece a ese paciente y si todo está correcto firma la hoja 

de preparación. Así se asegura su correcto transporte y posterior administración.  Por 

último, los celadores distribuyen las mezclas a las unidades correspondientes. 

 

ADMINISTRACION: una vez la medicación es recepcionada en el hospital de día, las 

enfermeras se encargan de su administración. Para ello, en primer lugar, se procede a la 

lectura del código de barras de la pulsera del paciente y de la etiqueta externa de las 

mezclas. Si coinciden, la PDA muestra un mensaje de confirmación de color verde en la 

pantalla. En caso negativo, este mensaje será de color rojo. A continuación, se procede a 

la administración de cada medicamento, en el orden indicado. 

 

  

Aviso incorrecto Aviso correcto 
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Anexo XIII 

Tarjeta amarilla correspondiente a una reaccione adversa que se ha detectado 

durante mi estancia en el hospital 

 
CONFIDENCIAL – TRANSMISION SEGURA 

NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO 

1. Por favor, notifique todas las reacciones a fármacos recientemente introducidos en el mercado y las reacciones graves o las raras para el resto de fármacos 
(incluidos vacunas, medicamentos publicitarios, radiofármacos, plantas medicinales, fórmulas magistrales, medicamentos homeopáticos y gases medicinales).  

2. Notifiquen en las primeras líneas el/los fármaco(s) que considere más sospechoso de haber producido la reacción.  

3. Notifique todos los demás fármacos, incluidos los de automedicación, tomados en los tres meses anteriores. Para las malformaciones congénitas, notifique 
todos los fármacos tomados durante la gestación.  

4. No deje de notificar por desconocer una parte de la información que le pedimos 

NOMBRE DEL PACIENTE (indica solo 

las iníciales en este manual) 

Sexo (V: varón; M: mujer) Edad (años, meses o días) Peso (kg) 

XXX V 66 años  

 

MEDICAMENTO 

Primero el/los medicamentos sospechosos 

Indique nombre comercial 

Dosis diaria y 

vía de 

administración 

Fecha 

Comienzo 

Fecha  

Final 

Acción (Continúa, retirado, se 

desconoce) 

Motivo de la 

prescripción 

PANZOPANIB (Votrient®) 800mg vía oral 

/día 

6/6/2016 20/6/2016 Retirado Carcinoma de Células 

Renales metastásico 

      

      

      

      

PARA VACUNAS INDICAR EL NUMERO DE LOTE:  

REACCIONES Comienzo Final Desenlace * 

Toxicodermia de grado IV (lesiones ulceradas en sacro, miembros inferiores e 

superiores incluso axilas; lesiones de 1-2cm en mucosa oral) 

7/6/2016  Todavía no recuperado 

    

    

    

* Desenlace: muerte, todavía no recuperado, recuperado sin secuelas, recuperado con secuelas, desconocido. 

Requirió ingreso hospitalario (SI o NO): SI 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Resultados de pruebas diagnósticas, antecedentes de interés….) 

El paciente comenzó el tratamiento e inmediatamente empezaron las reacciones adversas. Tras una semana de tratamiento el paciente abandona voluntariamente 

dicho tratamiento durante 3 días y experimenta una mejora sensible. De nuevo retoma el medicamento y vuelven a aparecer los síntomas acudiendo entonces a 

Urgencias. 

 

NOTIFICADOR 

Nombre YYY 

Profesión Médico  

Especialidad Oncología 

Centro de trabajo Hospital Universitario La Paz 

Teléfono de contacto 91 727 70 00 
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