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1. Introdução 

O farmacêutico assume na nossa sociedade um papel de importância crescente 

que vai muito mais além da sua formação como técnico do medicamento. O bom 

funcionamento do Serviço de Saúde em Portugal depende intimamente do nosso 

crescente dinamismo como provedores de aconselhamento de saúde, promovendo e 

alertando para o uso racional de medicamentos e como monitores do estado e evolução 

da saúde dos utentes1.  

A presença constante de um Farmacêutico numa Farmácia Comunitária, espaço 

de saúde por excelência onde ocorre o último contacto com o profissional de saúde, 

garante a qualidade da distribuição do medicamento e a prevenção das reações adversas 

resultantes da polimedicação, assim como assegura a prestação do aconselhamento 

farmacoterapêutico, a educação dos utentes no sentido de adotarem estilos de vida 

saudáveis, da importância da adesão à terapêutica e o despiste de sinais de alerta, 

funções que nos competem não só como profissionais de saúde mas também como 

indivíduos com responsabilidade social1. 

Este percurso de três meses no atendimento ao balcão de uma farmácia permitiu-

me conhecer e compreender a realidade do papel do farmacêutico na sociedade e 

adquirir conhecimentos que serão futuramente fulcrais para o exercício da minha 

atividade profissional. Aliada à minha formação académica de 5 anos, onde tive 

oportunidade de adquirir conhecimentos teóricos valiosos que fui aplicando sempre que 

possível, esta formação prática acresceu em mim noções e características pessoais que 

me fizeram sentir mais preparada para entrar nesta próxima fase da minha vida. 

Durante o presente relatório tentarei expor de forma explícita e concisa todas as 

experiências que acrescentaram valor ao meu estágio e contribuíram de uma forma ou 

outra para a minha aprendizagem. 
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Parte I 

2. Medicamentos para preparação de 

Exames de Colonoscopia 
 

2.1 Introdução 

O cancro colo-rectal é uma das principais causas de morte nos países 

industrializados. A colonoscopia é um procedimento médico que permite a examinação 

endoscópica de todos os segmentos do intestino grosso e porção distal do íleo, com vista 

a rastrear e a estabelecer um diagnóstico visual de lesões benignas e/ou malignas que aí 

possam existir. Trata-se de um exame de rotina que deve ser realizado por todos os 

homens e mulheres com idade superior a 50 anos, aos 40 se houver casos na família de 

cancro do colón ou do reto ou então mais cedo por indicação do médico (hemorragia 

gastrointestinal, suspeita de doença inflamatória intestinal, diarreia, …). O exame pode 

ser realizado com ou sem anestesia-geral, em sala apropriada, através da introdução de 

um tubo flexível pelo reto, o colonoscópio, que está munido de uma câmara que permite 

visualizar em tempo real a presença de pólipos nas paredes internas do intestino. A sua 

remoção para posterior examinação e avaliação da sua malignidade é também possível 

pelo mesmo dispositivo durante a colonoscopia. Para a sua realização o intestino deverá 

estar totalmente limpo, e isso é conseguido com recurso a medicamentos laxantes 

apropriados para esse fim, que vêm geralmente na forma de pó para solução oral, que 

deve ser dissolvido em água e ingerido consoante as indicações do fabricante2,3.  

2.2 Laxantes: características e modo de utilização  

Os medicamentos laxantes podem ser caracterizados de acordo com o seu modo 

de ação. Assim, temos:  

 Os laxantes de contacto atuam por irritação da mucosa intestinal que 

estimula o peristaltismo (movimentos do intestino que promovem a 

passagem das fezes).  
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 Os laxantes expansores do volume são coloides hidrófilos que absorvem 

água e aumentam de volume no intestino, atuando pelo mecanismo 

natural das fezes, expandindo as paredes do intestino e estimulando 

assim o peristaltismo e a sua eliminação. 

 Os laxantes emolientes atuam por lubrificação das fezes o que facilita a 

sua expulsão e diminui o esforço necessário para a defecação. São 

geralmente associados a outros laxantes e administrados por via retal. 

 Os laxantes osmóticos que como o próprio nome indica têm um efeito 

osmótico e atuam por aumento da retenção de água no lúmen intestinal, 

amolecendo as fezes e estimulando os movimentos peristálticos4,5.  

Quanto ao Moviprep®, um pó composto por eletrólitos e polietilenoglicol, e ao 

Phosphosoda®, composto por fosfato sódico mono-hidratado e fosfato sódico hepta-

hidratado, Kleanprep®, composto por um conjunto variado de eletrólitos, e Endofalk®, 

composto por Macrogol + Bicarbonato de sódio + Cloreto de potássio + Cloreto de 

sódio, o seu mecanismo de ação baseia-se no facto de os seus constituintes, pelas suas 

características físico-químicas, contribuírem para a retenção de água no lúmen intestinal 

o que resulta num aumento do volume das fezes que exercem sobre a parede do 

intestino um estímulo que desencadeia os movimentos peristálticos naturais de expulsão 

das fezes. Ao mesmo tempo, devido ao elevado conteúdo em água, lubrifica as fezes e 

facilita a sua expulsão6.  

O Citrafleet® e o Picoprep®, que contêm picossulfato de sódio e citrato/óxido de 

magnésio, atuam aumentando a retenção de água no lúmen intestinal (citrato de 

magnésio) e ao mesmo tempo como laxante de contacto, ação atribuída ao picossulfato 

de sódio6. 

Durante o meu estágio realizei um quadro onde resumi as principais 

características e os procedimentos a seguir relativamente aos mais comercializados 

medicamentos de preparação para colonoscopia: Citrafleet®, Moviprep®, Picoprep®, 

Phosposoda fleet®, Kleanprep® e Endofalk®. Estes procedimentos assim como as 

características de cada produto foram resumidos num quadro (Tabela I). Estas soluções 

devem ser ingeridas juntamente com uma grande quantidade de água, para facilitar o 

completo esvaziamento do intestino e promover a ação dos laxantes que só funcionam 

na sua presença.  
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Este tema foi-me sugerido pela diretora técnica por necessidade de compilar 

informação relativa a este tema para posterior consulta. A tabela foi colocada numa 

gaveta de forma a estar acessível a todos os funcionários, e desta forma uma explicação 

detalhada pode ser fornecida no ato de dispensa de qualquer um destes medicamentos, 

já que muitas vezes os utentes não vêm informados sobre o seu modo de utilização. 

3. As novas vacinas para a meningite  

Chegaram recentemente à farmácia novas vacinas contra a meningite e visto que 

havia pouca informação sobre elas, elaborei um panfleto com o objetivo de elucidar 

melhor os utentes. 

3.1 Meningite 

A meningite consiste na infeção e inflamação das membranas protetoras que 

revestem o sistema nervoso (encéfalo e medula espinal). Essas membranas, as 

meninges, podem ser divididas em três distintas - dura-máter, aracnoide e pia-máter – 

entra as quais circula o líquido cefalorraquidiano. A dura-máter, como o próprio nome 

indica, é a membrana mais rígida e mais externa das meninges e responsável por 

conferir proteção física e dar estrutura à membrana. A aracnoide é uma membrana fina e 

transparente com aspeto de teia de aranha que se situa abaixo da dura-máter e serve de 

amortecedor. A pia-máter é a membrana mais fina e interna da meninge, e tal como a 

aracnoide é composta por tecido fibroso e células impermeáveis a fluidos. O líquido 

cefalorraquidiano circula entre a aracnoide e a pia-máter, num espaço designado por 

subaracnoide. Em conjunto este sistema protege e serve de barreira à entrada de agentes 

nocivos que possam invadir o sistema nervoso, mas ainda assim este está suscetível a 

agentes infeciosos que chegam através da corrente sanguínea, que invadem a Barreira 

Hematoencefálica em zonas mais suscetíveis7,8.  

3.2 Agentes etiológicos 

Os agentes causadores de infeção e que penetram nas meninges podem ser de 

vários tipos: vírus (Enterovirus, Varicela Zoster, Vírus da Imunodeficiência Humana, 

Herpes simplex tipo 2), fungos (Cryptococcus neoformans), parasitas (Angiostrongylus 

cantonensis, Gnathostoma spinigerum, Schistosoma), sendo que as mais frequentes são 
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as bactérias (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae type B, entre outros). A inflamação das meninges pode ainda ter causas não 

infeciosas, como por exemplo o cancro e/ou ser provocada por alguns fármacos7,8.  

Assim que invadem a meninge, estes microrganismos desencadeiam um 

processo inflamatório que apresenta um quadro sintomático pouco específico: cefaleias, 

vómitos, febre, rigidez de nuca, confusão mental e em alguns casos rash cutâneo, pelo 

que estes sintomas podem muito bem ser confundidos com os de uma simples gripe. Por 

se tratar de uma patologia que pode progredir muito rapidamente para coma e morte, 

nalguns casos em menos de 24 horas, e pela possibilidade de deixar sequelas cognitivas 

permanentes e perda de audição, a meningite é considerada como situação de 

emergência médica. Por estes motivos, o tratamento antibiótico nem sempre é eficiente 

pois tarda a ser iniciado, pelo que a forma mais eficaz de controlar esta doença é através 

da vacinação7,8. 

Os principais agentes bacterianos causadores da meningite podem ser 

generalizados em 3 mais importantes: Neisseria meningitidis; Streptococcus 

pneumoniae e Haemophilus influenzae tipo b, os quais são responsáveis pela Meningite 

Meningocócica, Meningite Pneumocócica e Meningite por Haemophilus Influenzae, 

respetivamente. O Streptococcus pneumoniae é também responsável pela Doença 

Pneumocócica Invasiva (DPI) que inclui para além de septicémia e bacterémia (infeção 

presença de bactérias na corrente sanguínea) pneumonia e otite média aguda (OMA)7,8. 

3.3 Novas vacinas 

As vacinas são responsáveis por estimular a produção de anticorpos pelo nosso 

próprio sistema imunitário e desta forma o organismo cria “memória” do agente 

agressor e desenvolve clones de linfócitos que permanecem no indivíduo durante anos. 

Assim, na eventualidade de a infeção surgir, estes linfócitos multiplicam-se e atuam 

rapidamente no sentido de eliminar a infeção e evitar que cause danos mais graves no 

organismo. A prevenção da meningite tem especial importância em grupos de pessoas 

mais suscetíveis de contrair a doença, nomeadamente os latentes e as crianças pelo seu 

fraco e subdesenvolvido sistema imunitário. 

Existem atualmente no Plano Nacional de Vacinação (PNV), aprovado pelo 

Despacho n.º 17067/2011, 3 vacinas que visam a prevenção da meningite: a MenC 
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(vacina anti-meningocócica do grupo C); a MenACW135Y (vacina anti-meningocócica 

do grupo A, C, W135 e Y) e a Men B (vacina contra o meningococo do grupo B). Estas 

3 vacinas preparam o sistema imunitário da criança para uma infeção causada pelas 

principais estirpes envolvidas nesta patologia, mas não de todas9.  

Os meningococos não são os únicos responsáveis pelos surtos de meningite, pelo 

que ao serem vacinadas pelo PNV as crianças adquirem uma proteção parcial que só 

será eficaz em situações específicas. Por esse motivo, existem outras vacinas não 

incluídas no PNV que abrangem mais formas de meningite, nomeadamente a meningite 

pneumocócica e outras estirpes de meningite B. De entre as vacinas existentes são 

exemplo a Bexsero® e a Synflorix®, vacinas intramusculares recentemente introduzidas 

em Portugal contra a meningite que podem e devem ser administradas a crianças logo 

na sua fase inicial de vida9.  

3.3.1 Synflorix 

A Synflorix® - disponibilizada pela GlaxoSmithKline® - consiste numa Vacina 

pneumocócica 10-valente conjugada que reúne os mais letais serotipos de Streptococcus 

pneumoniae (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) e Proteína D de Haemophilus 

influenzae e está por isso indicada para a imunização ativa contra a DPI e OMA10, 11. 

Esta vacina irá então aumentar o título de anticorpos contra estas estirpes de 

Streptococcus pneumonia, numa eficácia comparada a Prevenar – uma outra vacina que 

contém 7 das 10 estirpes da referida bactéria e que já demonstrou eficácia em crianças. 

Pode ser administrada por via intramuscular no músculo deltoide ou dorsogluteo num 

regime de 3 doses a qualquer bebé ou criança a partir das 6 semanas até aos 5 anos de 

idade, desde que não tenha nenhuma imunodeficiência, alergia ou que apresente 

sintomas de infeção, como febre acima dos 38ºC. As doses são administradas com um 

intervalo de pelo menos um mês entre elas10, 11.  

3.3.2 Bexsero 

A Bexsero® recentemente introduzida no mercado português pela Novartis® a 14 

de janeiro de 2013 consiste uma vacina de DNA recombinante usada contra o 

meningococo responsável pela meningite B, Neisseria meningitidis. A infeção por 

meningococos do sorotipo B é a principal causa de meningite em crianças e pode ser 

fatal em menos de 24 horas. As vacinas disponíveis no PNV apenas protegem contra 
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estirpes específicas da bactéria. A incidência global de meningite B estima-se que seja 

de 20000 a 80000 casos por ano, nos quais incorre uma taxa de 10% de mortalidade 

mesmo com tratamento apropriado. Em Portugal, registaram-se 85 casos de doença 

invasiva meningocócica, em 2011. Entre 8 a 10 por cento dos casos são fatais e cerca de 

20 por cento das crianças sofrem sequelas graves12, 13.  

Bexsero® pode ser administrada a crianças a partir dos 2 meses de idade, 

adolescentes e adultos com idade inferior a 50 anos, e em conjunto com outras vacinas 

de rotina sem que cause interação. Em crianças dos 2 aos 5 meses de idade a vacina é 

administrada em regime de 3 doses com um mês de intervalo entre elas, ao passo que 

em crianças com mais de 5 meses ou adultos apenas se administram 2 doses da vacina12, 

13.  

O panfleto encontra-se ilustrado no Anexo I. 

4. Anjelif® - a revolução anti-

envelhecimento 

4.1 Introdução 

Anjelif® é uma recente marca de dermocosméticos pertencente à Farmacêutica 

Angelini®, empresa italiana secular que se estabeleceu em Portugal em 1979, cuja 

atividade se baseia na comercialização e distribuição de produtos das mais diversas 

áreas da saúde. A indústria Angelini® disponibiliza um vasta gama ao nível do sector 

farmacêutico, que inclui não só cosméticos, mas também medicamentos éticos, produtos 

de venda livre, produtos de higiene oral, suplementos alimentares e desinfetantes, dos 

quais se pode destacar a Barral®, Tantum®, Amukina®, Bonsalt®, Quitoso® e claro a 

Anjelif® 13. 

Foi no Angelini Research Center com a colaboração de cientistas de renome 

mundial que se procedeu à investigação e desenvolvimento da Polglumyt, molécula de 

origem marinha que foi incluída pela primeira vez em produtos dermocosméticos, 

através da Anjelif®. As capacidades de Polglumyt na ativação os mecanismos de 

regeneração celular da epiderme, atenuando e prevenindo as rugas e a flacidez, foram 
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provadas cientificamente em testes clínicos elaborados por laboratórios independentes. 

Estas ações são bastante importantes no processo de envelhecimento, pelo que a marca 

destaca-se no mercado pelo seu efeito “anti-gravidade” 13. 

Além da Polyglumt, a marca associa nos seus produtos propriedades de outros 

extratos botânicos, nomeadamente a Cassia angustifólia, Moringa oleífera, Vigna 

aconitifolia, Gardenia jasminoides e Centella asiatica, de acordo com a linha de 

tratamento em que se inserem. Por exemplo, a linha de Prevenção de rugas combina as 

propriedades de alisamento da pele da Polglumyt com os extratos de sementes 

de Cassia angustifolia que pela sua capacidade de retenção de água permite uma 

hidratação profunda da pele e a prevenção de rugas finas. Já a linha de Regeneração 

anti-idade, adequada para mulheres mais maduras, associa extratos de células estaminais 

de Gardenia jasminoides que pelo seu forte poder antioxidante promove a produção de 

colagénio que colabora assim com a polyglumyt para dar a pele um aspeto mais 

tonificado e firme14.  

O conhecimento profundo das propriedades destes preciosos botânicos permitiu 

à Anjelif® desenvolver uma marca que alia a ciência e a inovação às necessidades de 

beleza de todas as mulheres, ao mesmo tempo garantindo sempre a melhor qualidade e 

tolerabilidade dos seus produtos asseguradas pelos seus laboratórios e cientistas 

experientes. Uma vez que tomei contato próximo com esta marca e ganhei curiosidade 

acerca dos seus produtos durante o meu período de estágio na FDV, pela intervenção na 

realização de aconselhamento cosmético pelas conselheiras de beleza da marca, resolvi 

elaborar um poster que ilustrasse as diferentes gamas de produtos da Anjelif® e o seu 

efeito na pele da mulher14.  

4.2 Linhas de tratamento 

A marca é constituída por 5 linhas: a de limpeza facial, prevenção de rugas, 

antirrugas reestruturante, regeneração anti-idade e tratamento de corpo.  

A linha de Limpeza Facial, com Moringa oleífera, pode ser usada por todos os 

tipos de pele e por mulheres de qualquer idade e é ideal para a libertação do excesso de 

oleosidade e eliminação de impurezas como poeiras e resíduos de maquilhagem.  

A linha de Prevenção de rugas é indicada para mulheres com mais de 25/30 

anos. Devido à sua capacidade de reter a água e de formar uma película protetora sobre 
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a pele, atribuídas ao extrato de Cassia angustifólia, previne as primeiras rugas e linhas 

de expressão. 

A linha Antirrugas Reestruturante contém extratos de sementes de Vigna 

aconitifolia que resulta num efeito “Retinol-like” e é adequada para mulheres com mais 

de 40 anos com uma pele com pouca firmeza e com rugas de expressão mais ou menos 

marcadas, que necessitam de um cuidado específico. 

A linha Regeneração Anti-Idade foi concebida para mulheres com mais de 50 

anos, e alia as propriedades regeneradoras da Polyglumyt® ao extrato de células 

estaminais de G. jasminoides ricos em radicais livres e antioxidantes, especialmente 

importantes numa fase da pele em que a desfragmentação da epiderme é mais evidente, 

a pele torna-se menos firme e as rugas de expressão mais marcadas.  

A linha de Tratamento de Corpo garante hidratação e nutrição diárias para mulheres 

de todas as idades e de todos os tipos de pele, para reequilibrar o filme hidrolipídico 

natural da pele14.  

O poster que reúne informação sobre todos estes produtos está ilustrado no Anexo II. 
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Parte II 

5. Farmácia Dolce Vita 

5.1 Enquadramento e Localização 

A farmácia situa-se na loja 0.18 do Centro Comercial Dolce Vita Porto, no piso 

zero junto à entrada para o Continente, na Rua dos Camões Europeus. A sua localização 

permite o fácil acesso aos utentes do centro comercial mas também aos utentes da 

região de Contumil e Antas.  

A FDV abrange um conjunto muito variado de clientes, em resultado da sua 

localização. Por um lado temos os habitantes da zona de Contumil, clientes habituais 

inseridos em várias faixas etárias, que fazem visitas muito frequentes à farmácia, alguns 

com dificuldades financeiras acentuadas e um nível de escolaridade baixo, razão pela 

qual o seu atendimento deve ter e conta as suas limitações. Por outro lado temos os 

clientes do centro comercial, cuja visita à farmácia ocorre normalmente por ocasião, 

com um nível de vida e escolaridade bastante elevado em certos casos, profissionais de 

saúde que trabalham na Clínica das Antas, logistas, entre outros. Devido a esta 

variedade de clientes foi-me possível contactar com situações diversas e lidar com 

diferentes realidades. 

5.2 Horário de Funcionamento 

A FDV encontra-se inserida num circuito de serviço de Reforço e Permanente da 

cidade do Porto. De segunda a quinta está aberta das 09:00 às 22:00, às sextas e sábados 

das 09:00 às 23:00 e aos domingos das 10:00 às 20:00, sendo que uma vez por mês 

dispõe de serviço noturno. Durante o meu estágio disponibilizei-me a trabalhar em 

qualquer horário, tendo feito o turno da manhã (10h-17h), o turno intermédio (13h-21h) 

e o turno da noite (15h-22h ou 15h-23h) e trabalhei também ao fim de semana quando 

me foi pedido para o fazer. 
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5.3 Espaço Físico 

Exteriormente a farmácia encontra-se bem assinalada com uma Cruz Verde ao 

lado da porta de entrada, situada entre o Continente e a porta de entrada do piso zero do 

centro comercial. Com uma localização bastante acessível aos utentes quer em serviço 

diurno, quer em serviço noturno, a farmácia garante ainda assim a manutenção da 

segurança do farmacêutico no ato de dispensa em noites de serviço, através de um 

postigo. Na porta de entrada são ainda publicitados produtos e promoções sazonais para 

informação dos clientes (Anexo III).  

Interiormente a FDV contempla dois pisos: Na zona de atendimento que se situa 

no rés-do-chão encontram-se os expositores de produtos de cosmética, dietética e 

medicamentos de venda livre ou Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM), 3 balcões de atendimento em funcionamento permanente e um 4º utilizado 

para atendimento de cosmética, a zona de receção de encomendas que se situa no 

mesmo piso, uma sala de realização de testes bioquímicos, um gabinete de 

aconselhamento dermocosmético e a sala dos cacifos. No segundo piso encontra-se um 

segundo armazém onde são mantidos os produtos excedentes, o laboratório e o 

escritório da Contabilista (Drª Raquel Moreira). Dentro da farmácia encontra-se ainda 

visível o nome inscrito do proprietário e da Diretora-Técnica, completo e sem 

abreviaturas, tal como o estabelecido pelo artigo 53º do Decreto-Lei nº 48547/68, de 27 

de agosto, da Direção Geral de Saúde 15. 

5.4 Recursos Humanos 

A prestação de um serviço de qualidade de excelência característico deste espaço 

de saúde, deve-se acima de tudo às pessoas que fazem parte da equipa de funcionários 

da FDV. Composta por um Farmacêutico, dois Técnicos de Farmácia e três Auxiliares 

de farmácia, este conjunto de profissionais relaciona-se e trabalham de forma interativa 

e eficiente, tendo funções definidas mas sempre mantendo o espírito de entreajuda e 

trabalhando para um objetivo comum, centrado no utente e no seu bem-estar e 

satisfação. 

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia 

deve dispor de pelo menos um diretor técnico e de outro farmacêutico, excecionando em 

situações de transformação de posto de trabalho em que durante dois anos pode dispor 
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de apenas um. Os colaboradores que integram o quadro não farmacêutico são cinco, e os 

farmacêuticos devem tendencionalmente constituir a maioria dos trabalhadores da 

farmácia16.  

5.5 Atendimento 

A FDV dispõe de três balcões de atendimento em permanente funcionamento 

devidamente distanciados de modo a permitir a individualidade do atendimento e a 

privacidade do utente. A prestação de aconselhamento farmacêutico pode ser efetuada 

na zona dos balcões de atendimento ou em alternativa na sala de atendimento 

personalizado, caso seja justificado. 

Todos os funcionários encontram-se devidamente identificados com um cartão 

visível na bata, que inclui fotografia, nome e função desempenhada. 

A área dedicada a cada posto de atendimento, assim como os respetivos espaços 

de armazém, laboratório e sala de testes respeitam os requisitos mínimos expressos no 

Despacho nº 18/90, de 27 de dezembro, publicado na II série do Diário da República 

nº27, de 1 de fevereiro de 1991 que define as áreas mínimas a ter na instituição17.  

 

5.6 Caracterização do espaço 

A FDV pode ser caracterizada em 10 áreas distintas: A zona dos balcões de 

atendimento, o armazém de stock ativo, o balcão de receção de encomendas, a sala de 

atendimento personalizado e o gabinete de dermocosmética no primeiro piso; o 

armazém das existências, o laboratório, o frigorífico e o escritório no segundo piso. 

A zona de atendimento tem ao seu dispor atualmente 3 postos, cada um com 

um computador com programa instalado e um terminal de multibanco que é partilhado 

por todos. Existe ainda um 4º balcão que é utilizado de forma esporádica para 

atendimentos de puericultura e dermocosmética e que também contém um terminal 

utilizado para efetuar pagamentos com cartão de crédito, situado num espaço à parte dos 

outros balcões para permitir a qualidade e individualidade do atendimento. Ao longo da 

farmácia estão expostos de forma estratégica os produtos de higiene corporal, 

dermocosméticos e de dietética, organizados por marcas, onde sob os quais se 

encontram guardadas as amostras em gavetas respetivas. Os medicamentos de venda 
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livre, nomeadamente preservativos, descongestionantes nasais e analgésicos, material de 

penso, testes de gravidez, pastas de dentes, chás, encontram-se expostos por trás dos 

balcões de atendimento e em gavetas de acesso fácil para o farmacêutico no ato de 

venda. No balcão encontram-se também disponíveis panfletos de campanhas de 

sensibilização e publicidade, assim como revistas que são oferecidas, pela farmácia aos 

utentes, para a sua formação e promoção para a saúde (Anexo IV).  

O armazém de stock ativo situa-se imediatamente atrás dos balcões de 

atendimento, numa área resguardada. É aqui que são guardados por ordem alfabética os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), separados de acordo com a sua 

forma farmacêutica: em gavetas os comprimidos e as cápsulas de A a Z; uma coluna de 

gavetas para pomadas e cremes e outra para colírios e gotas orais; Duas gavetas 

reservadas para óvulos; duas gavetas destinadas a injetáveis e uma gaveta para tiras, 

lancetas e aparelhos de medição da glicémia; em cima encontram-se em portas as 

ampolas, xaropes, antiparasitários e os colutórios, todos organizados também por ordem 

alfabética (Anexo V).  

No mesmo espaço do armazém de stock ativo encontra-se o balcão de receção 

de encomendas de acesso reservado ao pessoal da farmácia, onde são colocadas as 

encomendas que chegam da Cooprofar®, Medica-Norte® entre outros e onde são 

conferidos os produtos e as respetivas faturas. De acordo com o Preço de Custo e a 

margem de lucro estabelecida pela farmácia, os produtos são marcados com um Preço 

de Venda ao Público (PVP), etiquetados e colocados a venda. São ainda verificados e 

postos em conformidade os prazos de validade dos medicamentos e produtos de 

cosmética e higiene corporal (PCHC). O terminal de computador que serve para registar 

a chegada da encomenda serve também para aceder ao site da MEDLOG onde são feitos 

diariamente vários pedidos de produtos. Há ainda neste espaço um conjunto de três 

telefones fixos e um telemóvel que são utilizados para fazer pedidos por telefone, ligar 

para outras farmácias do grupo assim como para a receção de chamadas de utentes e 

delegados de saúde. Os fornecedores têm acesso a esta área por uma porta traseira não 

necessitando assim de entrar pela farmácia (Anexo VI).  

A sala de atendimento personalizado consiste num gabinete que possui uma 

mesa e duas cadeiras para que ambos utente e profissional de saúde possam conversar 

confortavelmente e para que também possa ser prestado aconselhamento farmacêutico 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - 2014 

14 

numa área mais resguardada do público. Aqui são feitas medições de pressão arterial, 

glicémia, colesterol, triglicerídeos e ainda testes de gravidez, sendo por isso também 

chamada a “sala de testes” (Anexo VII).  

O Gabinete de dermocosmética consiste numa área destinada apresentação de 

produtos cosméticos e à realização de mini-faciais pelas conselheiras de beleza das 

respetivas marcas, a fim de promover a sua compra na farmácia. Também é local onde 

são feitas consultas de nutrição que ocorrem regularmente na FDV (Anexo VIII).  

O Armazém das existências fica acessível logo que se sobem as escadas para o 

segundo piso da farmácia, e é neste local onde são guardados temporariamente em 

estantes os MSRM e produtos de venda livre que não cabem nas gavetas ou nos lineares 

(Anexo IX).  

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados. No 

entanto neste momento não se prepara medicamentos manipulados na FDV. Não 

obstante, o laboratório da FDV cumpre todos os requisitos legais obrigatórios, 

possuindo um balcão contíguo a um lavatório e um armário com todo o material e as 

matérias-primas (Anexo X).  

Nas escadas de acesso ao segundo piso e de fácil acesso pelo farmacêutico no 

ato de venda situa-se o Frigorífico onde são guardadas as vacinas, insulinas e todos os 

medicamentos sujeitos a armazenamento no frio. Encontra-se calibrado a uma 

temperatura controlada estabelecida por lei e possui um sistema de ventilação forçada 

que permite uma distribuição uniforme da temperatura. Visível a todos os funcionários 

existe também uma tabela que contém o nome de todos os medicamentos que devem ser 

armazenados no frigorífico (Anexo XI).  

 Junto ao Laboratório existe ainda um Escritório destinado à contabilista. 

5.7 Biblioteca e fontes de informação 

 No sentido de melhorar o serviço e aconselhamento prestado aos utentes da 

farmácia, e conforme o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, a 

farmácia dispõe da edição mais atual do Prontuário Terapêutico que é frequentemente 

consultado pelos funcionários e da Farmacopeia Portuguesa, também a última edição. 

Para além destas possui ainda um Formulário Galénico Português 2007 (FGP), o 
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manual das Boas Práticas de Farmacêuticas (BPF), o Formulário Galénico Nacional, 

Index Merck, Martindale, Livros de Tecnologia I, II e III, Simposium Terapêutico e 

Índice Nacional Terapêutico. 

 Por vezes para detetar interações medicamentosas, estabilidades, efeitos 

adversos e para consulta rápida do Resumo das Características do Medicamento 

consultava-se na internet o site do Infarmed e os respectivos RCM’s dos medicamentos 

e também o site Drugs.com. 

 

 

6. Gestão da farmácia 

6.1 Sistema informático 

A informatização dos procedimentos realizados na farmácia facilita e harmoniza 

bastante o meio de trabalho em que nos inserimos diariamente. Tanto a nível 

logístico/administrativo como a nível técnico-científico, o sistema informático assume 

importância imprescindível na prestação de um serviço de qualidade e no rigor do 

aconselhamento prestado no ato de dispensa do medicamento e como ferramenta 

facilitadora do processamento das vendas. O software utilizado na FDV é o Winphar 

(versão 5.27.03), desenvolvido pela empresa Simphar®, e de entre as suas inúmeras 

funções podem-se destacar as seguintes: elaboração, transmissão e receção de 

encomendas, gestão de stocks, consulta e controlo de prazos de validade, controlo de 

vendas, gestão de devoluções, emissão de listagens da entrada e saída de medicamentos 

psicotrópicos, processamento e consulta do receituário, consulta de dados de posologia 

e efeitos adversos dos medicamentos. 

6.2 Gestão de stocks 

Uma boa gestão de stocks requer não só a consideração de aspetos económicos 

como também de aspetos administrativos e técnicos, assim como deve estar adequada a 

um conjunto de características inerentes à farmácia, à população que serve e a condições 

externas. Um dos aspetos que se deve ter em conta na gestão de stocks são as dimensões 
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da área de armazenamento e do capital disponível para o inventário, pois se não houver 

condições de espaço para aprovisionar os medicamentos apesar de existir capital 

disponível, não seria sensato estar a enriquecer o stock. Além disto deve-se também 

considerar o tipo de utentes que se serve, nomeadamente a sua idade, situação 

socioeconómica e ainda hábitos de prescrição de médico locais, mais especificamente 

da clínica SmileUp e da Clinica das Antas que são as situadas com maior proximidade 

da farmácia. 

A definição das quantidades mínimas e máximas para cada produto são também 

diretamente influenciadas pela constante alteração de condições externas à farmácia, 

para as quais devemos estar preparados, como a época do ano que vai determinar a 

maior ou menor procura de produtos sazonais, campanhas promocionais dos 

laboratórios/fornecedores, bonificações e condições de pagamento propostas pelos 

fornecedores, produtos publicitados em meios de comunicação social, proximidade em 

dias de jogo de futebol e concertos (sendo que a farmácia situa-se ao lado do estádio do 

dragão), dias de serviço permanente de reforço e a frequência de entrega pelos 

fornecedores. Um aspeto também bastante importante e que deve ser monitorizado 

periodicamente é a perecibilidade dos produtos, isto é, se o prazo de validade é longo ou 

curto e também a sua velocidade de escoamento. Este controlo evita então situações de 

rutura de stocks que representam um enorme prejuízo para a farmácia e põe em causa a 

sua subsistência. Para auxiliar neste controle há que adotar estratégias que assegurem o 

correto escoamento das existências como por exemplo o sistema FEFO (First Expired 

First Out). Uma boa gestão do capital investido nos stocks e da rotação de produtos 

tendo em conta a sua procura traduzem-se numa melhor funcionalidade da farmácia e 

em maximização dos lucros. 

6.3 Processamento de encomendas 

As encomendas na farmácia são feitas numa média de 3 a 4 por dia, 

essencialmente às empresas de distribuição farmacêutica (Cooprofar®, Cofanor® e 

MedicaNorte®) mas também são feitas aquisições diretas aos laboratórios e respetivos 

representantes, quando justificado.  
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6.3.1. Aos armazenistas 

 A FDV dá maior prioridade aos fornecedores que lhes facultem melhores 

condições comerciais, que são neste caso os laboratórios. No entanto nos armazenistas 

destacam-se, de entre as vantagens de carácter económico relacionadas com as 

bonificações e condições de pagamento, a rapidez, facilidade, coerência das entregas em 

qualquer horário, disponibilidade de produtos e variedade de laboratórios com que 

trabalham. Também é importante em relação aos armazenistas a não necessidade de 

efetuar compras em grandes quantidades permitindo assim suprimir necessidades 

pontuais. Geralmente a farmácia recorre à Cooprofar® para a aquisição de 

medicamentos, mas pode também recorrer aos serviços e outros armazenistas, em 

situações de esgotamento de produtos ou falência do site, o que promove uma 

competição saudável entre os armazenistas na prestação de um serviço de qualidade 

junto das farmácias. As encomendas podem ser feitas via online no site da Medlog® ou 

da Cofanor® através de uma área cliente de acesso restrito que permite a visualização 

em tempo real da disponibilidade dos produtos, por via telefónica (para pedidos mais 

urgentes) ou então por modem (sistema automático de sugestão de encomenda efetuada 

pelo Winphar tendo por base os stocks mínimos e máximos de cada produto). Apesar de 

as quantidades mínimas e máximas serem pré-estabelecidas pelo sistema, o 

processamento da encomenda não dispensa da consulta de um farmacêutico que pode 

assim alterar as quantidades requisitadas caso considere prudente.  

 6.3.2 Aos laboratórios 

 As aquisições feitas diretamente aos laboratórios ocorrem apenas quando existe 

a necessidade de um grande volume de compra de genéricos e de medicamentos de 

venda livre. Pelo facto de não envolverem intermediários, estas negociações apresentam 

benefícios económicos especialmente quando estão envolvidas promoções e 

bonificações. 

6.4 Receção e verificação de encomendas 

A conferência das encomendas é feita numa zona do balcão de receção de 

encomendas, logo após a sua chegada pela porta traseira. Os produtos são entregues por 

um funcionário da empresa de distribuição e vêm acondicionados em contentores 

juntamente com a respetiva fatura, em duplicado. As faturas são de imediato conferidas 

e confrontadas com o pedido efetuado à empresa por forma a comparar as quantidades 
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pedidas, faturadas e entregues. À medida que vão sendo verificados um a um os 

produtos rececionados estes são também comparados com a fatura. Cada contentor vem 

corretamente identificado com o nome da farmácia a que se destina bem como um 

código de barras e um número de série (Anexo XII), e a sua entrega é finalizada com 

uma assinatura do farmacêutico que as recebeu. No caso dos laboratórios, os produtos 

vêm embalados em caixas de cartão que podem ser acompanhadas guia de 

remessa/fatura (Anexo XIII) também em duplicado ou então por uma guia de transporte. 

Em caso de falta de fatura é a guia de transporte que assume valor contabilístico e fica 

guardada nos arquivos. Uma vez terminada a receção é necessário registar a entrada dos 

produtos no sistema informático, que deve ser feita o mais rapidamente possível. 

O programa Winphar possui funcionalidades que permitem tornar bastante 

simples as receções de encomendas. Assim, o registo é iniciado pela leitura ótica do 

código de barras de cada produto recebido, que corresponde a um número de 6 dígitos - 

o Código Nacional dos Produtos (CNP), e de imediato o sistema reconhece-o e 

adiciona-o à quantidade já existente. Caso a ficha de produto ainda não exista, o sistema 

automaticamente pergunta se queremos criar novo produto para ficar registado no 

programa.  

Os primeiros produtos a serem rececionados são sempre os que requerem 

armazenamento do frio, para que desta forma sejam imediatamente reencaminhados por 

outro operador para uma câmara frigorífica, tais como insulinas, vacinas, algumas 

pomadas e colírios. No final do registo o computador apresenta uma lista, por ordem 

alfabética, onde cada produto exibirá informação acerca da quantidade rececionada, 

quantidade pedida, quantidade já existente em stock, prazo de validade, preço de custo e 

PVP. Os prazos de validade são atualizados de acordo com aquele que vem inscrito na 

embalagem, salvo exceções em que o mesmo produto já exista na farmácia e contenha 

um prazo inferior. Neste caso, ficará registada a data de validade que expirar primeiro. 

No final do registo são conferidos todos os produtos um a um por forma a contabilizar 

as embalagens recebidas, atualizar os preços e definir as margens de lucro, no caso de 

produtos sem preço marcado.  

Por vezes na encomenda vêm contidos medicamentos psicotrópicos, 

benzodiazepinas ou estupefacientes, e nestes casos uma guia especial é emitida à parte 

uma vez que são medicamentos que requerem especial controlo.  
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Tanto a fatura como a guia de psicotrópicos ou a guia de transporte são 

arquivadas em dossiers na farmácia organizados por fornecedor, para posteriormente 

serem confrontadas com os resumos quinzenais ou mensais enviados pelos mesmos. Os 

produtos rececionados são posteriormente arrumados em local apropriado. 

6.5 Devoluções de produtos 

As devoluções podem ser feitas por vários motivos, quer por dano do produto 

quer por inconformidade da encomenda, ainda assim cada pedido de devolução deve ser 

acompanhado por uma guia emitida pela farmácia, devidamente justificada. A guia de 

devolução, de onde deverão constar a identificação da farmácia, o número da fatura, a 

descrição do produto devolvido, o código do produto, a quantidade a devolver, o motivo 

da devolução e o Preço de custo, deverá acompanhar os produtos e uma cópia da mesma 

deverá ser guardada na farmácia. A entidade fornecedora, quer seja armazenista ou 

laboratório, receberá então a nota de devolução que deverá avaliar para posteriormente 

decidir, consoante os motivos apresentados, se aceita ou não a devolução. Caso a 

devolução seja aceite, será emitida uma nota de crédito a ser devolvida à farmácia ou 

então quantidade igual do mesmo produto ou outro de igual valor, de acordo com o 

preferível pela entidade lesada. A fatura deverá ser corrigida e dar lugar à nota de 

devolução, para que tudo fique regularizado no sistema informático, procedimentos que 

já serão da responsabilidade da contabilista. Se a devolução for recusada o produto é 

devolvido à farmácia, podendo representar uma perda de existências.  

 

 

6.6 Sistema de reservas e prazos de validade 

 Na FDV existe um número bastante elevado de medicamentos reservados, quer 

para clientes habituais quer para clientes que surgem pela primeira vez no nosso espaço, 

a fim de cativar um retorno à farmácia e assumir desta forma a responsabilidade de 

providenciar a medicação requerida pelo utente. Caso o produto não se encontre 

disponível de momento, ao invés de um simples não o farmacêutico compromete-se a 

disponibilizar o produto ao cliente em tempo útil, e de notifica-lo quando o seu produto 

chegar à farmácia. Assim sendo, os medicamentos encontram-se organizados por ordem 

alfabética de nome do cliente, num armário destinado para o efeito. Ao fim de uma 
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semana caso o cliente não se dirija às instalações para reclamar o produto, o mesmo é 

colocado nas gavetas ou em exposição para que possa ser vendido na farmácia, exceto 

em casos em que os clientes já os deixaram pagos. 

Todos os medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica, assim como 

produtos de cosmética e higiene corporal, suplementos, dietéticos, etc., estão sujeitos à 

perda progressiva do seu princípio ativo que ocorre ao longo do tempo, assim como à 

deterioração natural dos seus componentes, estando portanto atribuídos de um prazo de 

validade. O prazo de validade termina quando para determinado produto houve perda de 

10% a 15% da sua substância ativa, estando portanto comprometida a sua eficácia e 

segurança no organismo. Todas as validades das existências da farmácia estão inseridas 

no programa informático e todos os meses é retirada uma listagem dos produtos cuja 

caducidade terminará nos próximos 2, 3 meses, para que os mesmos possam ser 

colocados de parte. Posteriormente são enviados para o fornecedor, sem que isso 

represente uma perda ou rutura de produtos e para que seja dada a possibilidade de 

reposição de produtos com prazo de validade mais alargado. 

6.7 Margens de comercialização e PVP 

As margens de comercialização definidas para os medicamentos estão descritas 

no Decreto-Lei 112/2011, de 29 de novembro e são aplicadas sobre o PVA (Preço de 

Venda ao Armazenista). O preço final, ou PVP, resulta da soma das margens de 

comercialização do armazenista, margem de comercialização da farmácia, uma taxa de 

comercialização e o valor do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), que corresponde a 

6%. 

Ao contrário das especialidades farmacêuticas, existem produtos nas farmácias 

que não vêm com preço marcado e margem definida, nomeadamente os suplementos 

alimentares, produtos de cosmética e higiene corporal, produtos de puericultura e os 

produtos dietéticos. Nestes casos, as margens e o PVP são definidos de acordo com a 

concorrência existente e a estratégia de gestão da farmácia, podendo ser alteradas 

quando se achar necessário. O IVA aplicado a estes produtos é de 23%. A marcação do 

preço dos produtos deve ser feita em local visível na embalagem através da colocação 

de uma etiqueta 18. 
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7. Dispensa de Medicamentos 

7.1 A Receita Médica 

De acordo com a atual lei em vigor, publicada em Diário da República pelo 

Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro que regulamenta a Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio, foi aprovado um novo modelo de receita médica que torna 

obrigatória a prescrição e dispensa por Denominação Comum Internacional (DCI), 

privilegiando a imparcialidade dos prescritores e a dissociação entre empresas 

industriais de medicamentos e os provedores de cuidados de saúde, dando ao utente o 

poder de escolha do medicamento que melhor se adeque à sua situação económica. Este 

novo modelo de receita aplica-se à prescrição de medicamentos no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), incluindo manipulados, independentemente do local de 

prescrição. Este novo decreto estabelece também que tendencionalmente a prescrição de 

receitas médicas assim como a sua dispensa deve ser informatizada, de modo a 

desmaterializar todo o processo e permitir a rastreabilidade do medicamento, 

alcançando assim vantagens de eficiência e segurança no circuito do medicamento. 

Pretende-se ainda com isto harmonizar as regras de prescrição e consequentemente 

agilizar todo o processo de dispensa e de conferência de receituário, dando também ao 

prescritor a possibilidade de inclusão de orientações terapêuticas baseadas na 

farmacologia cínica de cada substância19,20. 

A portaria em questão diz respeito à prescrição de medicamentos de uso humano 

sujeitos a receita médica, incluindo manipulados, estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, e ainda a produtos para o autocontrolo da Diabetes Mellitus e dietéticos. 

O INFARMED é o responsável por fornecer uma base de dados de todos os 

medicamentos que têm ou tiverem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e de 

todos os dispositivos médicos destinados ao diagnóstico e controlo da Diabetes mellitus, 

para o desenvolvimento de programas informáticos de prescrição para os médicos, de 

dispensa e mesmo de conferência de receituário19,20. 

O artigo nº 4 da Portaria n.º 137-A/2012 define os tipos de modelos que as 

receitas podem adotar, que devem cumprir os layouts constantes nos respetivos anexos. 

Assim sendo, existem essencialmente três tipos de receitas19: 
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-receita médica materializada não renovável, que consiste numa folha 

com validade de 30 dias a contar da data de prescrição;  

-receita médica materializada renovável, composta por uma folha 

original e por mais duas vias, validadas pelo prescritor, com validade de 6 meses 

a contar da data de prescrição. São utilizadas em situações de tratamento 

prolongado, e portanto só podem figurar medicamentos que sirvam esse 

propósito; (Anexo XIV) 

-receita médica manual desmaterializada, que pode ser prescrita 

mediante justificação adequada do médico prescritor. Este pode alegar que 

houve falha do sistema informático, que a prescrição foi feita no domicílio do 

utente, ou então por inadaptação do prescritor que devido a idade elevada não se 

encontra preparado para efetuar prescrição eletrónica. (Anexo XV) 

O farmacêutico deve, no ato de venda e validação da prescrição, verificar se os 

parâmetros essenciais da receita estão em conformidade com as normas pré-

estabelecidas. Só assim podem ser posteriormente aceites pela ARS (Administração 

Regional de Saúde) no caso de serem comparticipadas pelo SNS (Sistema Nacional de 

Saúde) ou então pela AFP (Associação de Farmácias Portuguesas) caso a 

comparticipação seja feita por outra entidade. Posto isto, devem ser verificados: Os 

dados identificativos do utente (nome e número de benificiário); Número da receita; 

Vinheta e assinatura do médico; Identificação da entidade e regime de comparticipação 

e despacho ou portaria que o justifique, se necessário; A data de prescrição; O local de 

prescrição; O nome, dosagem, forma farmacêutica e número de embalagens prescritas 

(não pode ser mais do que 4 por receita e no máximo 2 embalagens por cada produto, 

exceto no caso de serem monodoses como o Zentel®, Lentocilin®, …). A denominação 

do medicamento prescrito deve ser feita por DCI, excetuando algumas exceções, 

nomeadamente nas situações em que para o mesmo DCI não exista medicamento 

genérico (MG) comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças e 

mediante justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição 

do medicamento prescrito, nomeadamente nos casos seguintes19:  

a) Prescrição de medicamentos com margem, ou índice terapêutico 

estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED; 
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b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou Reação Adversa ao Medicamento (RAM) com a 

mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade 

de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

No final da venda o farmacêutico deve determinar, de acordo com os dados 

fornecidos, o tipo de comparticipação a que o utente está sujeito e introduzi-la no 

sistema para que seja deduzida ao preço final a percentagem de comparticipação. Após 

impressão da receita deve carimbar, assinar e colocar a data no seu verso. Após este 

processo a receita é arquivada e mais tarde revista por outro colega, que verifica o verso 

da receita imprimida (Anexo XVI) e enviada para a faturação19. Durante o estágio 

colocaram-me muitas vezes na tarefa de conferência de receitas, para me ir de certa 

forma habituando a detetar erros e às designações comerciais dos medicamentos. 

7.2 Organismos Comparticipantes 

A comparticipação de medicamentos é resultado de acordos estabelecidos entre 

as entidades de saúde e os organismos comparticipantes. De entre estes o Estado ou 

SNS é o que abrange a maioria dos utentes, sendo que neste existem dois regimes 

diferentes: o geral, o especial 21. 

No regime geral o estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos 

que pode ser de 90%, 69%, 37% ou 15% consoante o escalão a que pertencem, que é 

determinado pela classificação farmacoterapêutica do medicamento prescrito. Esta 

comparticipação é feita sobre o Preço de Referência do medicamento, valor esse que 

corresponde ao PVP mais alto do MG do de cada grupo homogéneo. Entenda-se por 

grupo homogéneo o “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa 

e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado”. Assim sendo, se um medicamento custar o mesmo ou menos que o PR, o 

valor da comparticipação incidirá sobre o seu PVP. Se, pelo contrário, o medicamento 

tiver um PVP mais elevado que o PR, o estado apenas comparticipará em função do PR 

e não do PVP, tendo o utente que pagar a diferença21. 
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O regime especial atribui um maior desconto aos utentes no ato de venda de 

medicamentos, em casos específicos, nomeadamente a Pensionistas cujos rendimentos 

sejam inferiores ao salário mínimo nacional e que reúnam as condições económicas 

necessárias para usufruírem de um desconto acrescido de 15% nos medicamentos. 

Nestes casos em cada receita o número de benificiário vem precedido da letra “R” ou 

“RO” que simboliza este regime especial. O Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho 

determina as regras para a determinação dos rendimentos, composição do agregado 

familiar e capitação dos rendimentos do agregado familiar para que os utentes com 

dificuldades financeiras possam ter maior facilidade no acesso à sua medicação. Ou 

então a Doentes crónicos, que padecem de patologias abrangidas por Decreto Lei 

(Paramiloidose, Lúpus, Doença de Alzheimer, Doença Inflamatória Intestinal entre 

outras) que necessitam de medicação específica, e que por isso também usufruem de 

maior desconto na receita. Este desconto só é válido se na receita forem mencionados os 

respetivos despachos que aprovam o desconto especial e é só nos casos em que a mesma 

for prescrita por médicos da especialidade (Tabela II). 

Para além do estado existem outras entidades que asseguram uma 

comparticipação complementar à feita pelo SNS, como é o caso da Caixa Geral de 

Depósitos, os CTT, Sindicato de Bancários e alguns seguros de saúde, que possuem 

acordos com a AFP. O utente nestes casos deve munir-se de um cartão que comprove o 

direito à comparticipação, que será fotocopiado e/ou lido no ato de venda e registo da 

prescrição. A receita deve também ser fotocopiada para que uma unidade (a original) 

seja enviada à ARS, que devolverá o valor correspondente à parcela comparticipada 

pelo SNS, e outra (fotocópia) à AFP que se encarrega de financiar as farmácias com o 

valor da comparticipação complementar. Recentemente algumas entidades deixaram de 

comparticipar os seus benificiários, nomeadamente a Direção Geral de Proteção Social 

aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE), a Polícia de Segurança 

Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR), passando estes a estar ao abrigo 

da comparticipação do SNS. 

As receitas são guardadas separadamente de acordo com o organismo a que 

pertencem, não sem antes serem conferidas por um farmacêutico. Mensalmente são 

organizadas em lotes e enviadas para as respetivas entidades comparticipantes21. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - 2014 

25 

7.3 Organização do receituário 

7.3.1 Conferência de receitas  

Diariamente na FDV as receitas são separadas de acordo com o organismo e 

conferidas por um colega, que verifica a conformidade da impressão do seu verso, 

nomeadamente: O número da receita e o número de benificiário; A medicação 

dispensada, dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens e a sua 

correspondência com o que foi prescrito; A validade da receita; O 

organismo/regimes/despachos e protocolos (em caso de comparticipação complementar 

verificar a fotocópia da receita e do cartão e se corresponde ao mesmo benificiário); e 

por fim a vinheta e assinatura do médico e carimbo do local de prescrição. 

Os erros na impressão nas receitas podem ocorrer com alguma frequência e por 

isso é comum que se proceda à sua reimpressão, por cima de um autocolante. A 

alteração das receitas deve ser devidamente justificada e assinada pelo farmacêutico21. 

7.3.2 Organização de lotes 

 No final de cada mês organizam-se as receitas por lotes de 30 de cada 

organismo, e para cada lote é emitido um verbete de identificação. Este verbete contém 

a identificação da farmácia (nome, morada, nº de contribuinte e número de inscrição no 

INFARMED), o organismo que comparticipa, o mês e o ano a que se refere, o nº 

sequencial do lote, o valor total do lote em PVP, em comparticipação a ser paga pelo 

organismo e o valor pago pelos utentes, assim como a quantidade de receitas que 

contém, que deverá ser de 30 excetuando o último lote que pode ir incompleto. O 

verbete é impresso e anexado às receitas correspondentes, que devem mais uma vez ser 

conferidas para depois se proceder ao seu fecho. 

7.3.3 Fecho de lotes/envio do receituário para a ARS e AFP 

Após organização de todos os lotes a faturação é encerrada e são emitidos dois 

documentos: o resumo dos lotes referentes a esse mês (3 vias) e a faturação global dos 

medicamentos (5 vias). Os lotes são embalados com os respetivos verbetes carimbados 

pela farmácia e enviados por um estafeta dos correios para a ARS, juntamente com 2 

vias do resumo dos lotes e 2 da fatura global, e para a AFP com uma via da faturação 

global. Na farmácia ficam arquivadas 2 vias da faturação global e 1 via do resumo dos 

lotes. 
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Para a AFP é enviado ainda um mapa comprovativo da entrega do receituário do 

mês, em carta registada. A AFP fica então encarregue de enviar as receitas aos 

respetivos organismos que as comparticipam e de enviar à farmácia o valor 

correspondente das comparticipações tanto do SNS como das outras entidades. Fica 

assim a ARS em dívida para com a AFP, comprometendo-se a pagar posteriormente. 

7.3.4 Devolução de receitas 

As receitas podem não ser aceites pela ARS e ser recusada a devolução do valor 

da comparticipação à farmácia, ficando esta com o prejuízo. Entre as várias justificações 

que podem ser dadas pelos organismos comparticipantes, destacam-se as que respeitam 

ao estado de conservação das receitas, fotocópias em mau estado, receita fora de 

validade e a não concordância entre os dados da receita e os do médico e/ou 

benificiário, que são as mais frequentes. Caso as inconformidades possam ser 

resolvidas, o receituário devolvido pode ser reenviado no mês seguinte. 

7.4 Protocolo da Diabetes mellitus 

 Face à necessidade do controlo da crescente incidência da Diabetes mellitus em 

Portugal, foi desenvolvido em 1998 um programa de controlo em resultado da parceria 

e colaboração de várias Entidades de Saúde, que visava promover o rastreio e 

manutenção desta doença. O respetivo programa, regulamentado pela portaria nº 

364/2010, de 23 de Junho, facilita o acesso dos utentes de materiais de autovigilância e 

autoinjecção, nomeadamente a agulhas e lancetas e de tiras de determinação da 

glicémia, glicosúria e cetonúria que são respetivamente comparticipadas a 100% e a 

85%, mediante apresentação de receita. É então desta forma que, através das farmácias, 

o Ministério da Saúde assegura o adequado controlo da Diabetes mellitus ao 

uniformizar o acesso aos materiais de medição. No entanto, entende-se a necessidade de 

melhorar e reforçar os mecanismos de controlo e os cuidados farmacêuticos prestados 

aos doentes com diabetes, no sentido de atrasar o aparecimento de complicações desta 

doença, tanto a nível renal como ocular e nervoso (neuropatias periféricas) que 

implicam maiores gastos com a saúde e maior despesa para o SNS. É ao nível da 

prestação de cuidados primários, fornecidos na farmácia, que podem ser prevenidas 

estas situações e melhoradas as condições de qualidade de vida destes utentes, que em 

Portugal já representam 11,7% da população22. 
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7.5 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 Em Portugal o mercado de MNSRM foi liberalizado em 2005, com a autorização 

de venda destes medicamentos fora das farmácias e com o estabelecimento do regime 

de preço livre. De acordo com o descrito pelo Decreto-Lei nº 72/91, de 8 de Fevereiro, 

que define o Estatuto do Medicamento, os MNSRM ou medicamentos de venda livre 

são “medicamentos que, destinando-se ao tratamento ou prevenção de certas doenças, 

por não requererem cuidados médicos, podem ser adquiridos sem receita médica.” 

Atualmente o estatuto do medicamento foi renovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 

30 de Agosto, que incluiu algumas alterações à lei anterior, nomeadamente relativas as 

AIM’s, rotulagem e folhetos informativo23. Relativamente aos MNSRM, não obstante 

ao facto de dispensarem de receita médica e de serem utilizados para aliviar sintomas 

menores, deve ser sempre prestado o aconselhamento farmacêutico ao utente e até 

mesmo auxílio da escolha do remédio que necessita no ato de venda, pois é sobretudo 

sobre estes que incide a maior taxa de automedicação. O farmacêutico tem, neste 

domínio, a sua maior intervenção como profissional responsável e consciente, devendo 

alertar para os efeitos da medicação, conselhos de utilização e contraindicações do seu 

uso no sentido de promover, acima de tudo nestes casos, o uso racional do 

medicamento24. 

Não é pelo fato de estes medicamentos apresentarem uma larga margem de 

segurança que o seu uso está isento de riscos, interações, reações adversas e abuso. 

Podem ainda encobrir sintomas de patologias mais graves e provocar alterações na 

eficácia terapêutica de outros medicamentos prescritos, e como tal compete ao 

farmacêutico o dever de prestar todas as informações que considere oportunas, seja ela 

solicitada ou não24. 

Deve estar sempre presente em nós a consciência de que a farmácia é um espaço 

de saúde e não de comércio. Neste sentido, na FDV a venda de MNSRM é um 

procedimento conduzido com extrema cautela e rigor por parte dos funcionários, para 

que seja assim assegurada a segurança e satisfação do utente. Quando é solicitada, por 

iniciativa própria, determinada medicação na farmácia ou então solicitada ao 

farmacêutico uma forma de tratamento para determinada patologia, o mesmo deve 

tomar o cuidado de iniciar um diálogo com o utente e procurar saber o motivo que o 

leva a querer medicar-se, os seus sintomas, problemas de saúde, medicação que está a 
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tomar, sexo, idade entre outras informações que considere úteis. Depois disto devem ser 

alertados os fatores de risco associados e prestado o aconselhamento propriamente dito 

pelo farmacêutico. Este pode ainda oferecer-se para realizar testes químicos e medições 

de tensão arterial no sentido de rastrear e detetar problemas cardiovasculares que 

possam estar a degradar sua saúde. Mediante estas situações, e caso considere prudente, 

o farmacêutico deve aconselhar o utente a que se dirija a um gabinete médico ou que 

procure ajuda especializada. No final da intervenção farmacoterapêutica o utente pode 

ser desincentivado a automedicar-se ou então ser aconselhado pelo farmacêutico a optar 

por um tratamento alternativo ou complementar ao que procurava23, 24.  

7.6 Medicamentos benzodiazepínicos, psicotrópicos e/ou 

estupefacientes 

Consiste num grupo de medicamentos que, devido às suas ações no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e pelo fato de poderem causar dependência física e psicológica, 

síndrome de tolerância, e abstinência, e serem utilizados para fins ilícitos, estão ao 

abrigo de uma legislação específica e de um controlo mais apertado e rigoroso por parte 

das autoridades competentes. O controlo a que estão sujeitos aplica-se não só ao seu ato 

de dispensa mas ao seu ato de aquisição pela farmácia. Estas substâncias, denominadas 

popularmente como “drogas”, quando usadas de forma correta e ao favor da medicina 

terapêutica, possuem propriedades úteis e benéficas a um grande número de patologias e 

situações clínicas25, 26. 

O controlo e rastreabilidade da venda e consumo de psicotrópicos e 

estupefacientes é da responsabilidade do INFARMED que por sua vez é regularizado 

pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. (IDT, I.P.). Cabe ao INFARMED 

fiscalizar as atividades de compra e venda nas farmácias e proceder a inspeções sempre 

que achar necessário25, 26. 

Aquando da sua aquisição, aos laboratórios e armazenistas, os medicamentos 

psicotrópicos, benzodiazepínicos e estupefacientes são acompanhados de uma guia 

especial na qual vêm descritos os medicamentos adquiridos assim como um número de 

série que identifica a encomenda, a farmácia e o fornecedor. Quando são introduzidos 

no sistema informático, Winphar, este solicita automaticamente a introdução desse 

mesmo código. A guia de psicotrópicos é depois carimbada e arquivada na farmácia 
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(Anexo XVII). No armazém estes produtos estão guardados por ordem alfabética tal 

como os outros MSRM, fora do alcance dos utentes. 

No ato de dispensa, antes da era da informatização, as receitas originais deviam 

ser acompanhadas por duas cópias. Neste momento apenas necessita de uma que fica 

arquivada na farmácia por um período não inferior a 3 anos. O INFARMED deve 

sempre ser notificado da sua venda. Cada receita deve conter os dados relativos ao 

médico (nome, morada, nº de inscrição na ordem, data e assinatura), ao utente (nome, nº 

do Bilhete de Identidade ou passaporte caso se trate de um cidadão estrangeiro, morada, 

idade) e ao medicamento (DCI e nome comercial, dosagem, forma farmacêutica, 

posologia, número e tamanho da embalagem). Assim que é feita a leitura ótica do 

medicamento, o programa exibe uma janela que solicita a introdução de todos estes 

dados assim como dados relativos à pessoa que está a comprar os medicamentos, que 

pode não ser o titular da receita médica. No final deste processo a receita é impressa no 

verso, assinada e fotocopiada duas vezes. O original a receita é destinado à ARS para 

que a farmácia receba a comparticipação correspondente.  

7.7 Medicamentos Manipulados  

Apesar de na farmácia existir um laboratório, a preparação de medicamentos 

manipulados não é feita nesse local, estando essa tarefa atribuída a farmácia do Parque, 

em Matosinhos. Os manipulados são posteriormente enviados à farmácia que apenas se 

encarrega de os embalar, rotular e vender. O mais vendido e mais frequentemente 

requisitado na farmácia é a solução alcoólica de Minoxidil, loção capilar usada no 

tratamento da queda do cabelo.  

A preparação de medicamentos manipulados, que deve ser tarefa exclusiva de 

um farmacêutico, está regulamentada pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que 

define as suas boas práticas de preparação. Os manipulados são medicamentos que 

permitem a associação de substâncias ativas na dosagem pretendida e por isso visam 

colmatar as lacunas da indústria farmacêutica, que apesar da variedade não tem em 

consideração o perfil fisiopatológico de cada doente, mas sim da doença generalizada. 

Estes medicamentos podem-se dividir em dois grupos, os preparados oficinais e as 

fórmulas magistrais: Os Preparados Oficinais são fórmulas já descritas em 

monografias da Farmacopeia Portuguesa e são dotadas normalmente de boa 

estabilidade, pelo que podem ser utilizadas durante um longo período de tempo; As 
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Fórmulas Magistrais, pelo contrário, são preparadas de acordo com a receita prescrita 

pelo médico e portanto não estão inscritas em nenhuma farmacopeia e não são 

normalmente adicionadas de nenhum conservante, sendo por isso destinadas a ser 

utilizadas de imediato27. 

7.8 Produtos dietéticos e Suplementos alimentares  

São produtos que se destinam a suplementar ou substituir parcialmente a 

alimentação diária ou a satisfazer necessidades nutritivas esporádicas, por motivo de 

doença, má assimilação de nutrientes, gravidez, crescimento, entre outros motivos, não 

se podendo atribuir a estes propriedades curativas ou preventivas. A sua introdução do 

mercado não dependente de avaliação e de estudos de eficácia, segurança nem 

qualidade, nem estão sujeitos a um sistema nacional de vigilância.  

 Distinguem-se pela sua composição e os nutrientes que os constituem (hiperproteico, 

hipervitamínico) e as calorias que fornecem (hipocalórico, hipercalórico). Os produtos 

que com mais frequência eram requisitados eram os suplementos de memória, para 

tratamento de fadiga e cansaço e os de emagrecimento, de variadas marcas e variados 

preços. Era sobretudo neste departamento que se solicitava mais o aconselhamento 

farmacêutico. No momento de venda deve-se ter em atenção que existem produtos 

adequados para diabéticos, insuficientes renais, gravidas, crianças e idosos, pelo que 

cabe ao farmacêutico avaliar a situação que está perante antes de aconselhar algum 

produto28, 29.  
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7.9 Medicamentos de uso veterinário 

 O fabrico, importação, comercialização e utilização de Medicamentos de Uso 

Veterinário (MUV) em Portugal é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de 

Julho, cujo objetivo é harmonizar e articular o INFARMED com a Direção Geral de 

Veterinária no sentido de definir estratégias de controlo e a farmacovigilância do MUV. 

Os medicamentos veterinários incluem todas as substâncias dos vários grupos 

farmacológicos que se destinam a ser usados em animais. Na FDV havia bastante 

procura destes produtos nomeadamente de antiparasitários de uso externo de combate 

aos artrópodes (pulgas e carraças) e anti-helmínticos de uso oral, para a eliminação de 

parasitas intestinais. Esporadicamente vendiam-se pílulas anticoncecionais e pomadas 

antimicóticas, antibióticas e complexos vitamínicos, mas devido à sua baixa procura 

nem sempre estavam disponíveis as marcas e/ou as dosagens desejadas pelos 

consumidores. A venda destes medicamentos não deve ser isenta de cuidado, devendo 

sempre o farmacêutico requerer informação relativa ao animal e ao seu estado se saúde, 

nomeadamente a sua idade e peso, que muitas vezes determina a dosagem e o tipo de 

medicamento que pode ser aplicado. Uma vez que a nossa formação académica não 

engloba este tema, a dispensa destes produtos foi algo a que tive contacto apenas na 

farmácia e foi graças ao acompanhamento que tive durante o estágio nomeadamente dos 

meus colegas e DT que aprendi e fui preparada no sentido de poder prestar 

aconselhamento relativamente a medicamentos veterinários 30. 

7.10 Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal  (PCHC) 

São muitos os produtos cosméticos que preenchem os lineares da FDV, e tendo 

em conta o enquadramento da farmácia são os produtos com maior rotação e que 

representam grande parte da quota de vendas da farmácia. O D.L. n.º 189/2008, de 24 

de setembro define os PCHC como: "qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais, externos, ou com os 

dentes e mucosas bucais, com a finalidade, exclusiva ou principal, de os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais". A variedade é tal, no que diz respeito a marcas, gamas, tipos de pele 

a que se destinam e finalidades, que só o contato diário em contexto de trabalho nos 
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permite conhecer melhor os produtos existentes e as situações em que poderiam ser 

aplicados 31.  

De entre as várias marcas que existem, destacando a Avene®, Galenic®, Anjelif®, 

Lierac®, La Roche-Posay®, Aveeno®, Rene-Furterer®, os preços variam bastante, e 

sendo produtos cuja margem é definida pela farmácia tornam-se por isso 

imprescindíveis para a sustentabilidade da mesma e equilíbrio das suas contas. Além 

disso, já que a sua procura é maioritariamente estimulada pela publicidade, é também 

importante que haja uma boa propaganda e divulgação dos mesmos quer seja nos 

lineares, através de expositores, quer seja ao balcão por referência do farmacêutico. É 

uma mais-valia para o farmacêutico saber detetar oportunidades de venda e sugerir 

produtos aos seus clientes sem ser importuno, para que mediante a necessidade consiga 

aproveitar para fazer vendas-cruzadas.  

O público-alvo destes produtos é bastante abrangente, e a crescente preocupação 

pela imagem faz com que estejam cada vez mais populares entre os jovens e adultos, no 

entanto são as mulheres que mais recorrem a eles, seja para melhorar o aspeto do rosto e 

corpo, seja para colmatar algumas irregularidades cutâneas. Os PCHC estão indicados 

para travar a progressão do envelhecimento cutâneo, disfarçar as rugas, bronzear, 

proteger do sol, melhorar o aspeto do cabelo, limpeza íntima, travar a queda do cabelo, 

hidratar, promover o crescimento das unhas, entre outros. Algumas marcas optam por 

possuir uma gama mais alargada, produzindo linhas de cabelo, corpo, higiene íntima, ao 

passo que outras preferem estar associadas a produtos específicos dos quais se 

autoproclamam especialistas, como estratégia de marketing. 

Conhecer o estado (hidratada, desidratada, queimada,…) e subtipo de pele (seca, 

acneica, sensível, atópica) que nos é apresentado é extremamente importante para que 

possamos fornecer o produto cosmético mais indicado e adequado às necessidades do 

cliente, e com isso obter resultados mais satisfatórios. A FDV dispõe de um gabinete de 

cosmética onde podem ser apresentados e testados os novos produtos que são 

introduzidos no mercado, pelos respetivos representantes das marcas. 
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8. Farmácia Clínica 

A Farmácia Clínica é uma área de saúde inerente à farmácia hospitalar e 

comunitária cuja finalidade é a otimização da terapêutica farmacológica e a promoção 

do bem-estar dos pacientes, no âmbito da prestação de cuidados de saúde. A sua prática 

encontra-se aliada a um conhecimento terapêutico especializado e tratamento orientado 

para o doente, onde a participação do farmacêutico se estende muito mais além da sua 

função como técnico do medicamento 32.  

Este conceito tem por base a atenção farmacêutica centralizada no doente, nas 

suas condições, parâmetros bioquímicos e estado se saúde, e na elaboração de um plano 

terapêutico que tenha em consideração estes aspetos, para que possam ser atendidas as 

necessidades individuais de cada um e ser fornecida a terapêutica mais adequada. A 

atenção farmacêutica implica a participação ativa do farmacêutico na assistência ao 

doente, dispensação e seguimento terapêutico, em cooperação com médicos e outros 

profissionais de saúde. Na FDV esta relação de proximidade com o utente era mantida 

com o auxílio de dispositivos de medição de parâmetros bioquímicos, tensão arterial, 

peso e altura que se encontravam ao dispor do público. Estes procedimentos eram 

sempre acompanhados e auxiliados por um farmacêutico, que ajudava na sua realização 

e interpretação dos resultados 32. 

Na zona de atendimento estavam colocados um aparelho de medição de tensão 

arterial e outro de cálculo do peso/altura.  

 O aparelho de medição da tensão arterial está munido de uma 

braçadeira e de um banco para que os utentes possam relaxar e descansar durante 

a medição. Mediante a colocação de uma moeda de 0,50€ o aparelho processa o 

pedido e o resultado era exibido no seu ecrã e logo de seguida impresso num 

papel. A Pressão Arterial Sistólica (PAS) refere-se à pressão máxima que o 

sangue exerce sobre as artérias, durante a contração do coração (sístole) que 

impulsiona o sangue para os vasos periféricos, e deve estar num intervalo de 120-

129 mmHg. A Pressão Arterial Diastólica PAD) corresponde a força ou tensão 

mínima exercida pelo sangue nas suas artérias e vasos durante a fase de 

relaxamento do coração (diástole) e deve estar compreendida entre o intervalo de 

80-84mmHg. A Hipertensão arterial é uma patologia cada vez mais frequente 
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entre a população idosa mas cada vez mais vemos o seu surgimento em doentes 

mais jovens, pelo que é urgente o seu controlo e monitorização. 

 A balança permite calcular o peso e a altura e dá de imediato o valor do 

IMC (Índice de Massa Corporal) juntamente com os seus valores de referência. O 

IMC é calculado a partir da seguinte fórmula = Peso (kg)/altura(m) 2 e deve estar 

compreendido pelo intervalo de 18,5 – 24,9. O excesso de peso pode dar origem 

ao aparecimento de várias doenças, nomeadamente da Diabetes Mellitus tipo 2 e 

de problemas cardiovasculares, mas a subnutrição também pode originar défices 

vitamínicos e distúrbios alimentares, pelo que em ambas as situações era 

importante estar atento e prestar aconselhamento no sentido de alertar para os 

riscos associados. 

No gabinete de atendimento personalizado havia disponível uma mesa onde se 

encontram os materiais destinados a realização dos testes bioquímicos, 

nomeadamente um tensiómetro de braço automático da marca Medel®, um 

aparelho de medição dos Triglicerídeos e Colesterol Total da marca Accutrend 

GCT® e um de medição da glicémia de marca One Touch Ultra®, assim como 

tiras apropriadas a cada medição, lancetas e aparelho de punção automático 

(lancetador ou caneta), luvas de latex descartáveis, algodão, álcool etílico a 70o, 

pensos rápidos, betadine solução cutânea e água oxigenada (ANEXO 2). Os testes 

são realizados mediante uma amostra de sangue capilar solicitado ao utente que 

pode ser obtido por um lancetador, e no final de cada medição os produtos 

sanguíneos (algodão, luvas, lancetas, …) são depositados num contentor amarelo 

de material biológico. 

 As Determinações da glicémia capilar, triglicerídeos e colesterol total 

seguem um procedimento operacional normalizado que prevê a harmonização e 

uniformização de todo o processo para que deste modo os resultados possam ser 

interpretados segundo valores tabelados. O teste deve ser feito pelo menos com 2 

horas de jejum para a glicémia e de 6/8 horas de jejum para o colesterol e 

triglicerídeos, para que os resultados não sejam influenciados pelas refeições. 

Após a colocação das luvas, o operador deve verificar se todo o material está 

presente; ligar o aparelho de medição OneTouchVita® se for medir a glicémia ou 

Accutrend GCT® se for medir os triglicéridos ou colesterol; desinfetar o dedo do 

doente com álcool e algodão e deixar secar; realizar a punção no bordo lateral da 
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polpa do dedo; após aparecimento da gota de sangue colocá-la em contato com a 

tira de teste; colocar a tira de teste no aparelho e esperar pelo resultado; limpar o 

dedo do utente com álcool e facultar-lhe um penso rápido; descartar todo o 

material usado no contentor destinado para esse efeito, incluindo a lanceta, com 

cuidado para não se picar; interpretar o resultado e prestar o aconselhamento 33. 

 A Medição da tensão arterial segue igualmente um procedimento 

normalizado. Em primeiro lugar devemos orientar o utente para que se sente 

relaxado, com os pés assentes no chão, e esperar pelo menos uns 5 minutos para 

regularizar o seu ritmo cardíaco; colocar a braçadeira em posição adequada na 

parte superior do braço que deve estar desimpedido de roupas ou de objetos 

apertados; orientar o doente para que não converse durante a medição da tensão; 

Realizar a medição e ler o resultado; Prestar o aconselhamento que considere 

necessário. 

A Hipertensão e a Diabetes Mellitus tipo 2 são duas patologias a que, pela sua 

frequente ocorrência na população portuguesa, resolvi dar destaque neste relatório. 

O requisito para a determinação dos níveis de açúcar no sangue ocorreu por 

diversas ocasiões durante o atendimento ao público bem como eram recorrentes as 

receitas que vinculavam tiras de teste e lancetas para os seus utentes. As suspeitas de 

irregularidades metabólicas resultavam em consequência de sintomas de fraqueza, 

tonturas, sede excessiva e poliúria. A verdade é que estes sintomas apesar de associados 

a esta síndrome nem sempre eram justificados por níveis anormais de glicose. No 

entanto, foi bom ter a perceção de que a preocupação pelo despiste e manutenção desta 

doença é cada vez maior. A Diabetes Mellitus pode ter duas causas distintas: a 

autoimune ou hereditária (tipo 1) e a adquirida por maus hábitos alimentares (tipo 2). 

Esta última resulta de um crescente aumento da resistência das nossas células à insulina, 

em consequência de níveis de glicose constantemente elevados no nosso sangue, e é este 

o princípio que explica os níveis elevados de glicémia atingidos após refeições nestes 

pacientes, que faz com que sintam sede excessiva (polidipsia) e micção frequente 

(poliúria). 

A hipertensão é uma condição patológica crónica em que os níveis de pressão 

exercidos pelo sangue sobre as veias é persistentemente elevado. O sangue circula pelo 

nosso organismo a uma velocidade determinada pelo ritmo cardíaco, que mediante cada 
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batimento impulsiona o sangue a circular sobre as artérias. A cada contração dos 

ventrículos, a chamada sístole, o sangue exerce uma força de sobre as artérias que 

resulta num aumento de tensão sobre estas, sendo que essa tensão tem o nome de PAS. 

Após o batimento cardíaco, os ventrículos relaxam durante um período de tempo 

constante, a diástole, e a força exercida pelo sangue nas artérias atinge o valor mínimo, 

designado por PAD. Para um indivíduo saudável, os valores de PAS e PAD devem 

estar, respetivamente, entre o intervalo de 120-129mmHg e 80-84mmHg. Será 

considerada normal-alta quando os valores da PAS estão entre os valores de 130-

139mmHg e PAD entre 85-89mmHg, sendo que mais elevado já é considerada 

hipertensão. 

A hipertensão é problema de saúde que começa cada vez mais a ser frequente 

entre indivíduos mais jovens. Esta tendência pode ser atribuída aos maus hábitos 

alimentares de hoje, bastante ricos em gorduras e sal, que fazem não só aumentar o 

conteúdo em minerais no sangue mas também contribuem para a obesidade, que é um 

dos fatores de risco mais importantes para a hipertensão. Esta patologia pode ser 

classificada consoante as suas causas: a primária, essencial ou idiopática, a mais 

comum, que resulta de um envelhecimento natural das artérias que perdem flexibilidade 

e oferecem cada vez maior resistência à passagem de sangue; e a secundária que é 

provocada por problemas renais ou endócrinos, isto é, tem causa identificável. O 

diagnóstico da hipertensão faz-se recorrendo a um esfigmomanómetro, que por 

compressão da artéria braquial determina os valores de tensão PAS e PAS mediante os 

sons de Korotkov, que correspondem aos sons da passagem do sangue pela artéria. Os 

sons podem ser percetíveis com recurso a um estetoscópio, que se coloca debaixo da 

braçadeira. Esta enche até que a passagem de sangue seja interrompida no braço. Á 

medida que se esvazia é oferecida menos resistência à passagem de sangue. Quando se 

escuta o primeiro som de batimento, significa que estamos perante a PAS. Assim que 

deixamos de escutar a passagem de sangue, significa que esse é o valor de PAD. A 

hipertensão deve ser monitorizada regularmente pelas populações de risco, 

especialmente em mulheres grávidas para despistar sintomas de pré-eclâmpsia e em 

indivíduos obesos. 

O aconselhamento para a adoção de estilos de vida saudáveis ganha maior 

importância nos dias de hoje e a intervenção do farmacêutico é decisiva para o sucesso 

da terapêutica, que em particular nestes casos nem sempre é conseguida por não se 
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verificarem sintomas nem melhorias destas patologias. Desempenhamos assim um 

papel de promotores da saúde pública e por isso assumimos uma posição de grande 

responsabilidade que devemos desempenhar com profissionalismo e ética. 

9. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é um sistema que controla e avalia a ocorrência de RAM’s 

com vista a melhorar a qualidade e a segurança dos mesmos. Todos os medicamentos 

antes de serem introduzidos no mercado e comercializados a nível nacional, são 

submetidos a ensaios clínicos rigorosos que despistam respostas nocivas que os 

medicamentos podem causar, assegurando assim a sua segurança e eficácia quando 

forem administrados à população em geral. No entanto, algumas RAM’s são bastantes 

raras ou aparecem tardiamente e apenas são detetadas após comercialização. Assim 

sendo, criou-se em 1992 o Sistema Nacional de Farmacovigilância do INFARMED, I.P. 

que coordena a Direção de Gestão de Risco de Medicamentos que é composto por 4 

unidades regionais que promovem formação junto dos notificadores, avaliam as 

notificações de RAM’s e implementam medidas de segurança quando necessário 34. 

O farmacêutico, dada a sua proximidade com o utente, deve procurar obter um 

feedback e estar atento a sinais de alerta para poder notifica-los no site do INFARMED 

mediante preenchimento de uma ficha de notificação e enviando-a para 

farmacovigilancia@infarmed.pt ou através do Portal RAM (acessível em: 

https://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage). Os dados que 

devem ser reportados dizem respeito ao tipo de reação adversa verificada, ao o 

medicamento que a causou, aos dados do doente e do profissional de saúde que a está a 

reportar. Estes procedimentos assumem relevância em substâncias que tenham sido 

recentemente aprovadas e para as quais ainda se conhece pouco acerca do seu perfil de 

segurança, pelo que o farmacêutico deve estar sempre atento na eventualidade de surgir 

uma RAM e assumir a responsabilidade de notifica-la, para assim contribuir para a 

melhoria da saúde pública. Só em 2012 foram recebidas cerca de 3000 notificações 

RAM, mas na FDV não presenciei nenhuma que merecesse notificação34. 

mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt
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10. ValorMED® 

A VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos, Lda.) representa uma sociedade sem fins lucrativos que garante a 

recolha e gestão de embalagens vazias de medicamentos e medicamentos fora de uso, 

tutelada pela Agência Portuguesa do Ambiente em colaboração com a Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) e com a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (GROQUIFAR). A ValorMED® disponibiliza contentores às farmácias 

onde os cidadãos podem colocar os seus resíduos, de uma forma cómoda e segura sob o 

controlo de um farmacêutico. Estes contentores devidamente selados são recolhidos 

posteriormente por empresas distribuidoras de medicamentos e entregues às entidades 

competentes que se encarregam de proceder à sua reciclagem e incineração segura com 

valorização energética. A empresa pretende com este sistema consciencializar os utentes 

para a sua responsabilidade social e promover qualidade e sustentabilidade do ambiente, 

evitando que os resíduos medicamentosos sejam depositados em locais indevidos e que 

contribuam como mais um fator de poluição. A valorMED® também garante a recolha 

de medicamentos que não estejam em condições de ser vendidos pelas farmácias. 

Na farmácia pude constatar que há uma crescente responsabilidade cívica dos 

utentes e que esta é uma política bem implementada na sociedade, já que eram 

frequentes na farmácia as entregas de sacos com medicamentos para serem reciclados. 

O contentor estava colocado no armazém, pelo que a entrega era feita através do 

farmacêutico (Anexo XVIII).  
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11. Conclusão 

O estágio de 3 meses na FDV foi um ponto de viragem na minha vida 

profissional, pois foi o momento em que aprendi a realidade do trabalho de um 

farmacêutico e onde, desempenhando as suas tarefas, contribui para a promoção da 

saúde dos utentes. Os conhecimentos e a prática técnico-científica que recebi na FFUP 

aliados à experiência que adquiri durante estes meses de trabalho com os meus colegas 

de profissão proporcionaram-me uma vasta experiência e um know-how indispensável 

para o exercício da minha profissão futura. Senti-me bem integrada na equipa da 

farmácia e evolui bastante tanto a nível pessoal como profissional, graças aos preciosos 

conhecimentos que me foram transmitidos. 

A intervenção de um farmacêutico na sociedade ultrapassa a mera conceção de 

medicamento. Cabe a nós como indivíduos com responsabilidade social promover a 

educação para a saúde, nomeadamente a adoção de estilos de vida saudáveis, 

sensibilização para o uso racional de fármacos, prestação de aconselhamento fármaco-

terapêutico, identificação de sinais de alerta e comunicação de reações adversas, 

assegurando sempre a satisfação do utente. Aprendi que a profissão exige o domínio de 

conhecimentos relativos a todas as fases que compõem o circuito do medicamento, 

desde o seu fabrico à sua distribuição, cuidados farmacêuticos e ato de dispensa. É 

importante que na farmácia, espaço de atuação do farmacêutico por excelência, 

assumamos o nosso papel com o máximo profissionalismo e eficácia que de nós exigem 

e que garantir a qualidade na distribuição de medicamentos de uso humano e 

veterinário.  

A transição de um ambiente académico para o mundo do trabalho fez com que 

desenvolvesse sentido de responsabilidade e automonia, ao mesmo tempo que me 

ensinou que o sucesso resulta de um bom trabalho de equipa. Ser farmacêutica significa 

também ter uma profissão sujeita a mudanças, com necessidade de uma formação 

contínua e de estar sempre atenta às novidades apresentadas pelas descobertas da 

ciência. E a adaptação a mudanças é uma qualidade que certamente me acompanhará no 

futuro incerto que me espera. 

“A persistência é o caminho do êxito.” - Charles Chaplin 
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12. Tabelas 
Tabela I – Tabela de propriedades e características de medicamentos de preparação para 

colonoscopia 

Nome 

comercial 

Características e posologia 

Endofalk® Composto por 6 saquetas 

11h-8h antes do exame: dissolver uma saqueta em ½ litro de água morna fazendo um total 

de 3 litros de solução. Ingerir um copo (~250ml) de 15 em 15 min até as 8h antes do 

exame. Em alternativa fazer a toma da solução mais cedo e mais espaçadamente, tendo o 

cuidado de não ultrapassar as 8h prévias ao exame. Fazer uma dieta restritiva até 12h antes 

do exame, após as 12h ingerir apenas líquidos 

Importante: jejum total 6h antes do exame (se anestesia geral) 

                    Se obstipado 2 ducolax® na véspera 

Moviprep® Composto por 2 sacos transparentes cada um com duas saquetas (A e B). 

Na véspera do exame (pelas 18h) dissolver as duas saquetas A e B em 1L de água morna. 

Misturar. Pode adicionar sumo de limão coado e ingerir (250ml de 15 em 15 min). Após a 

ingestão da solução ingerir mais 1L de líquidos (chá, sopa, limonada coada,…) 

No dia do exame (pelas 7h) repetir o procedimento com as outras duas saquetas A e B. 

Importante: jejum total 4h antes do exame (se anestesia geral) 

                    Se obstipado 3 ducolax® às 17h na véspera do exame 

Kleanprep® Composto por 4 saquetas 

Na véspera do exame (pelas 18h) dissolver o conteúdo das 4 saquetas cada uma em 1L de 

água morna (4L no total). Ingerir um copo (250ml) de 15 em 15 min durante 4horas. 

Importante: jejum total 4h antes do exame (se anestesia geral) 

Citrafleet® Composto por 2 saquetas 

Na véspera do exame (pelas 20h) dissolver o conteúdo de uma saqueta em 200ml de água 

morna. Misturar e ingerir. Pode adicionar sumo de limão coado. Após a ingestão da 

solução ingerir mais 2L de líquidos (chá, sopa, limonada coada,…) 

No dia do exame (pelas 7h) repetir o procedimento. 

Importante: jejum total 6h antes do exame (se anestesia geral) 

                    Se obstipado 2 ducolax® na véspera 

Picoprep® Composto por 2 saquetas 

Na véspera do exame: almoço ligeiro, não lanchar, dieta líquida ao jantar 

Às 21h da véspera do exame: diluir o conteúdo de uma saqueta num copo de água fria, 

aquecer se necessário mas ingerir frio. Após a ingestão da solução ingerir mais 2L de 

líquidos (chá, sopa, limonada coada,…) até à hora de deitar. 

No dia do exame (as 8:30) repetir o procedimento com a segunda saqueta. 
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Phosposoda 

fleet® 

Composto por 2 frascos 

24h antes do exame diluir o conteúdo de um frasco num copo de água e ingerir. De 

seguida beber pelo menos 1L de líquidos 

12h antes do exame: repetir o procedimento com o segundo frasco 

 Importante: jejum total 7h antes do exame (se anestesia geral) 

Dieta a ser seguida 3 dias que antecedem ao exame 

Não pode comer: fruta, frutos secos, hortaliça, legumes, leguminosas secas, cereais, marmelada e 

compotas, medicamentos contendo ferro 

Pode comer: leite, líquidos transparentes sem gás, pão branco, carne, peixe, ovos, arroz, batata, 

massa, sopa branca, iogurtes 

 

 

Tabela II – Comparticipação em regime especial – Doentes Crónicos 

Dispensa em Farmácia Oficina 

Patologia 

Especial 

Âmbito Comp. Legislação 

PARAMILOID

OSE 

Todos os medicamentos 100% Desp. 4 521/2001 (2ª série),  

de 31/1/2001 

LÚPUS Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23/5 

HEMOFILIA Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23/5 

HEMOGLOBIN

OPATIAS 

Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23/5 

DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 13020/2011 

(2ª série), de 20 de Setembro 

37%  

(quando 

prescrito  

por 

neurologist

as 

ou 

psiquiatras) 

Despacho nº 13020/2011, de 

20/09 

PSICOSE 

MANIACO- 

DEPRESSIVA 

Priadel 

(carbonato de lítio) 

100% Desp. 21 094/99, de 14/9 
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DOENÇA 

INFLAMATÓR

IA 

INTESTINAL 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 1234/2007 

(2ª série), de 29 de Dezembro de 

2006 

90% 

(quando 

prescrito 

por médico 

especialista 

Despacho n.º 1234/2007, de 

29/12/2006, alterado pelo 

Despacho n.º 19734/2008, de 

15/07, Despacho n.º 

15442/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 19696/2009, de 

20/08,  Despacho n.º 

5822/2011, de 25/03 e 

Despacho n.º8344/2012, de 

12/06  

ARTRITE 

REUMATÓIDE 

E  

ESPONDILITE 

ANQUILOSAN

TE 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho n.º 14123/2009 

(2ª série), de 12 de Junho 

69% Despacho n.º 14123/2009 (2ª 

série), de 12/06 , alterado pelo 

Despacho n.º 12650/2012, de 

20/09 

DOR 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A 

FORTE 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 10279/2008 

(2ª série), de 11 de Março de 2008 

90% Despacho nº 10279/2008, de 

11/03, alterado pelo Despacho 

n.º 22186/2008, de 19/08, 

Despacho n.º 30995/2008, de 

21/11, Despacho n.º 3285/2009, 

de 19/01, Despacho n.º 

6229/2009 de 17/02, Despacho 

n.º 12221/2009 de 14/05, 

Declaração de Rectificação n.º 

1856/2009, de 23/07, Despacho 

n.º 5725/2010 de 18/03, 

Despacho n.º 12457/2010 de 

22/07 e Despacho n.º 

5824/2011 de 25/03 e 

Despacho n.º 57/2014 de 

19/12/2013 

DOR CRÓNICA 

NÃO 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A 

FORTE 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 10280/2008 

(2ª série), de 11 de Março de 2008 

90% Despacho nº 10280/2008, de 

11/03, alterado pelo Despacho 

n.º 22187/2008, de 19/08, 

Despacho n.º 30993/2008, de 

21/11, Despacho n.º 3286/2009, 

de 19/01 e Despacho n.º 

6230/2009, de 17/02, Despacho 

n.º 12220/2009, de 14/05, 

Despacho n.º 5726/2010 de 

18/03, Despacho n.º 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
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12458/2010 de 22/07, 

Despacho n.º 5825/2011 de 

25/03 e Despacho n.º 251/2014 

de 23/12/2013 

PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENT

E ASSISTIDA 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho n.º 10910/2009, 

de 22 de Abril 

69% Despacho n.º 10910/2009, de 

22/04 alterado pela Declaração 

de Rectificação n.º 1227/2009, 

de 30/04, Despacho n.º 

15443/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 5643/2010, de 

23/03, Despacho n.º 8905/2010, 

de 18/05, Despacho n.º 

13796/2012, de 12/10 e 

Despacho n.º 56/2014, de 

19/12/2013 

PSORÍASE Medic. psoriase 

lista de  medicamentos 

90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 

 

 

  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PROCRIACAO_MEDICAMENTE_ASSISTIDA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PSORIASE
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12. Anexos 

Anexo I – Panfleto de informação sobre novas vacinas para a meningite 
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Anexo II – Poster Anjelif® 
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Anexo III – Espaço exterior farmácia          Anexo IV – Zona de atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V - Armazém de stock ativo       Anexo VI – Balcão de receção de 

encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII - Sala de atendimento personalizado         Anexo VIII – Gabinete de dermocosmética 
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Anexo IX - Armazém das existências    Anexo X – Laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI – Frigorífico 

 

 

Anexo XII –Doc. do contentor da encomenda 

 

 

 

 

 

 

  

Identificação da farmácia Identificação da encomenda 
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Anexo XIII – Guia de remessa/fatura                         Anexo XIV – receita médica renovável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV – Receita médica desmaterializada   Anexo XVI – Verso da receita 
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Anexo XVII – Guia de psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII – ValorMED 
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outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 
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Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: _____________________________________ 



 

III 
 

AGRADECIMENTOS 

Queremos agradecer em primeiro lugar ao Prof. Dr. Fernando Remião por nos 

ter proporcionado esta experiência de mobilidade internacional. Pelo seu constante 

incentivo ao “espírito Erasmus” que nos motivou a realizar esta grande aventura, que 

contribuiu muito para o nosso crescimento pessoal e profissional. Á Dra Lucília Rocha 

e ao Gabinete de Relações Exteriores da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto por todo o apoio e disponibilidade, ao longo de todo o processo. 

À Profª. Dra. Maria Miranda Sanz, professora tutora responsável pela nossa 

mobilidade na Universidade Cardenal Herrera CEU, pelo acolhimento e constante 

preocupação com o nosso bem-estar, sucesso académico e integração nesta cidade e 

país, pois proporcionou-nos mais segurança e uma adaptação mais fácil a esta nova 

cultura. 

À Profª. Drª Marisa Gaspar Carreño, diretora dos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Intermutual de Levante,  pela amabilidade e simpatia com que nos recebeu e 

por nos ter ensinado tudo o que diz respeito à  farmácia hospitalar em Espanha. Pela 

oportunidade de realizarmos estudos de investigação clínica que até então nunca nos 

tinha sido possível, com a possibilidade de publicação numa revista de reconhecido 

prestigio nesta área.  

A toda a equipa técnica dos Serviços Farmacêuticos, especialmente os técnicos 

de farmácia Fátima Torrico, Mari Carmen, Ana, Ximo, Yolanda, Sandra e Sergio, bem 

como à restante equipa hospitalar, pela amabilidade e companheirismo demonstrados ao 

longo destes 3 meses de estágio. 

Aos nossos colegas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto que nos 

acompanharam nesta aventura Erasmus em Valência, agradecemos o apoio na resolução 

dos mais variados problema, pelas experiências vividas, pela amizade e espírito de 

partilha durante estes 3 meses. 

As nossas famílias, especialmente os nossos pais, pelo apoio demonstrado ao 

longo de todo o nosso percurso académico e pela confiança depositada em nós, 

permitindo assim a realização desta mobilidade. 

Aos nossos amigos que, mesmo indiretamente, nos ajudaram na concretização e 

sucesso do nosso curso em Ciências Farmacêuticas, e a todos que de alguma forma, 

contribuíram para a realização do nosso estágio, um muito obrigada!   



 

IV 
 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

DDD - Dose Diária Definida 

HILE - Hospital Intermutual de Levante 

PNT - Procedimentos Normalizados de Trabalho 

PRM - Problemas Relacionados com a Medicação   



 

V 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1 

2. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA ................................................................. 2 

2.1. Recursos Humanos ..................................................................................................................... 2 

2.2. Sistema integrado de informação, Florence® ............................................................................ 2 

2.3. Armazenamento de Medicamentos ............................................................................................ 3 

3. FARMACOTECNIA ................................................................................................................. 5 

3.1. Preparação de fórmulas magistrais não estéreis ......................................................................... 5 

3.2. Preparação fórmulas magistrais estéreis ..................................................................................... 6 

3.3. Reembalagem e Etiquetagem de medicamentos ........................................................................ 7 

4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ................................................................................ 9 

4.1. Distribuição de medicamentos em unidose ................................................................................ 9 

4.2. Estupefacientes ......................................................................................................................... 10 

5. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA E SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO ....... 11 

6. PROJETOS DESENVOLVIDOS ............................................................................................ 13 

6.1. Dose Diária Definida ................................................................................................................ 13 

6.2. Medicamentos de Administração Parenteral ............................................................................ 15 

7. ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA – GARANTIA DE QUALIDADE .................... 18 

8. PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS ........................................................................................ 19 

9. CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 20 

10. REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 21 

11. ANEXOS .................................................................................................................................. 23 



 
 

 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Hospital Intermutual de Levante (HILE) é um centro articulado especializado 

em cirurgia ortopédica traumatológica que presta assistência a vítimas de Acidentes de 

Trabalho e Enfermidades Profissionais ao abrigo da Segurança Social. Foi inaugurado 

no final da década de 60, e conta com um longo trajecto em assistência sanitária 

especializada. 

O Farmacêutico Hospitalar ocupa um lugar de elevado reconhecimento e 

importância no contexto de gestão e bom funcionamento do hospital. Tem como 

principal função garantir o uso seguro e racional dos medicamentos e materiais 

médicos, aplicando todo o seu conhecimento técnico-científico. Garantindo a qualidade 

da assistência prestada ao paciente, assegurando sempre uma boa relação custo-eficácia.  

Quer sejam funções do tipo assistencial, administrativas, científicas ou de 

assessoria, o farmacêutico intervém simultaneamente em várias equipas 

multidisciplinares, desempenhando todas as funções relacionadas com e o medicamento 

1
, integrando-se com a restante equipa hospitalar composta por médicos, enfermeiros e 

outros profissionais de saúde no cuidado direto aos pacientes. 
 

 

De todos os serviços clínicos que fazem parte da estrutura atual do hospital, o 

serviço de farmácia é um dos mais recentes. É responsável pela orientação de pacientes 

internos e externos (ambulatório), e à prestação de cuidados de saúde dispensados no 

seio hospitalar. A direção dos Serviços Farmacêuticos é inevitavelmente assegurada por 

um farmacêutico hospitalar, e compreende-se por isso que constitua uma infraestrutura 

vital em contexto hospitalar
1
. 

A atividade farmacêutica deve assim evoluir conceptualmente com a evolução 

dos tempos, da ciência e com as alterações no âmbito do modelo de saúde, leis 

orgânicas do sistema nacional (neste caso do sistema da região autónoma Valenciana) 
1
.
 

O estágio curricular no HILE proporcionou-nos a oportunidade de desenvolver 

qualidades pessoais e profissionais, assim como nos permitiu a aquisição de 

competências práticas e científicas fulcrais para a nossa formação. Foi-nos possível 

também pôr em prática todo o conhecimento reunido ao longo do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, o que se tornou vital para o bom sucesso deste estágio, que 

para nós representou o primeiro contacto com a realidade do setor farmacêutico.  
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2. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA 

Os serviços farmacêuticos do HILE localizam se no subsolo. Esta localização 

não foi assim determinada sem justificação, uma vez esta é a localização ideal de uma 

farmácia hospitalar, pois facilita o acesso e permite a receção dos medicamentos e 

outros artigos sanitários e a sua distribuição no hospital.  

O espaço físico dos serviços farmacêuticos é assim constituído por:  

 Quatro escritórios;  

 Sala de preparação e revisão de dispensações unidose;  

 Zona de receção de encomendas;  

 Armazém de medicamentos e produtos sanitários, cujas divisões estão 

detalhadas no programa informático Dynamics Nav®; 

 Cofre de estupefacientes e psicotrópicos; 

 Unidade de Preparações Não Estéreis (UPNE);  

 Unidade de Preparações Estéreis (UPE). 

 

2.1. Recursos Humanos 

A qualidade de um serviço deve-se principalmente ao pessoal que aí exerce 

funções. A qualificação dos funcionários condiciona assim a organização, gestão e 

funcionamento dos mesmos. No serviço de farmácia do HILE estão presentes: 

 Uma farmacêutica, especialista em farmácia hospitalar.   

 Cinco técnicos de farmácia;  

  Um auxiliar administrativo;  

 1-2 estagiários de Farmácia;  

 1 estagiário técnico de Farmácia.  

 

2.2. Sistema integrado de informação, Florence® 

O HILE está equipado informaticamente com um sistema interno de história 

clínica eletrónica  global e completa, integrando toda a atividade hospitalar, registrando 

toda a informação clínica. Um sistema criado na Comunidade Valenciana com a 

participação de profissionais de saúde de várias áreas
2
.
 

No primeiro dia de estágio, foram-nos cedidas as credenciais pessoais para 

entrar no sistema (Anexo 1) e foi instruída a sua exploração, de modo a familiarizarmo-

nos com o sistema. Este era o método usado na realização de intervenções farmacêuticas 

de seguimento farmacoterapêutico, uma vez que o sistema permitia o nosso acesso a 
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toda a informação relativa a todos os doentes ingressados no Hospital, desde anamnese, 

dados laboratoriais, sinais vitais atualizados, entre outros. 

 

2.3. Armazenamento de Medicamentos 

Para além do armazenamento nos serviços de farmácia com posterior entrega 

nos serviços médicos através do sistema de unidose, há outras zonas de armazenamento 

fora zona da farmácia mas que continuam sobre o seu controle. No HILE existem vários 

tipos de armazenamento nas enfermarias: Pyxis®, armazéns convencionais, cofres de 

estupefacientes, carros de medicação de urgência e carros de “paradas”.  

O sistema Pyxis® é um sistema automatizado de armazenamento e dispensação 

de medicamentos, com controlo informático de stock e de outros fatores influentes no 

armazenamento de medicação, como é o caso do controlo de temperatura. Este sistema 

por ser dispendioso existe apenas numa das enfermarias, a de maior atividade.  

Para a sua utilização é necessário efetuar um registo prévio com recurso a código 

e impressão digital, assim para restabelecer stock e efetuar todo o tipo de controlo sobre 

o Pyxis® apenas o pessoal qualificado do serviço de farmácia está autorizado, os 

medicamentos podem ser ainda obtidos por médicos e enfermeiros que estejam 

igualmente registados no sistema, mas por exemplo se necessitam de uma ampola de 

morfina, referem no sistema esse pedido e o Pyxis® apenas dispensa uma ampola, não 

sendo possível ter acesso a todo o stock presente.  

 Á medida que os medicamentos são retirados, essa informação é 

automaticamente enviada ao serviço de farmácia, e quando se alcança o stock mínimo, é 

atingido o chamado ponto de pedido, e é necessária a reposição até ao stock máximo. 

Para a sua reposição é impressa uma lista com a medicação que deve ser reposta e as 

respetivas quantidades. No momento da reposição, o software do Pyxis® volta a 

informar-nos quais devem ser repostos, e um a um, faz-se a reposição. Se alguma 

informação não chegou corretamente ao serviço de farmácia, é necessário atualizar os 

dados no software do Pyxis®. Embora não estivéssemos registradas no Pyxis® do 

hospital, sempre que necessário acompanhávamos a técnica responsável pela reposição 

de stock de forma a conhecer melhor o funcionamento do sistema.  

Durante o período do nosso estágio o único Pyxis® existente no HILE sofreu 

uma avaria no termostato, sendo que a temperatura ambiente passou para os 30º. Por 

isso, foi-nos requerida a revisão das temperaturas máximas permitidas para 

armazenamento de todos os medicamentos presentes no Pyxis®. Recorrendo a fontes 
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bibliográficas como as fichas técnicas e prospetos dos medicamentos, Agencia Española 

de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) e Vademecum
3,4

foi elaborada uma 

tabela (Anexo 2) de fácil consulta. Permitindo que no fim, toda a medicação que não 

poderia ser conservada a 30º fosse rejeitada. 

Nas restantes enfermarias e urgências existem os denominados armazéns 

convencionais, em que a informação daquilo que é retirado e reposto é informatizada 

pelo pessoal médico. A principal diferença relativamente ao sistema Pyxis®, é que aqui 

não existe um sistema de segurança de abertura e reposição tão eficaz.   

Os carros de medicação de urgência são quatro no total, estes contém 

medicamentos e produtos sanitários utilizados em caso de urgência médica, sendo que 

se encontram selados, e a sua abertura deve ser referenciada. Existem três em cada 

enfermaria e um na unidade de imagem e Raio X. 

Carros de “paradas”: Estes são igualmente carros com medicação de situação de  

urgência, mas com a particularidade de estes terem um desfibrilhador externo e 

medicação especializada para casos de paragem cardio-respiratória. Existem somente na 

enfermaria do terceiro piso, salas de operações e um na Unidade de Cuidados Intensivos 

(UCI). 

Tanto dos carros de medicação de urgência como os carros de "paradas" estão 

fechados com cadeados vermelhos numerados. A cada abertura o cadeado é mudado e é 

obrigatório registrar o motivo pelo qual foi utilizado e o número do novo cadeado que 

vai ser colocado, assim é possível fazer o controlo do mesmo e a sua reposição. 

Trimestralmente é executada a revisão destes carros. Foi-nos requerido, que 

apoiássemos essa revisão dos carros uma vez, ajudando as técnicas na reposição de 

produtos em falta e na verificação de todos os lotes e caducidades.   

Em primeiro lugar, verifica-se a lista de medicamentos e produtos sanitários 

existentes nos carros para saber os que vão caducar nos três meses seguintes e as 

quantidades que são necessárias repor, segundo o stock. Os produtos que caduquem nos 

próximos três meses são trocados por novos e são repostos os que estão em falta. Os 

medicamentos cujo prazo de validade se está a esgotar podem ser reutilizados nas 

enfermarias, caso caduquem são rejeitados adequadamente ou devolvidos a indústria 

farmacêutica. 

É impressa uma nova lista com todos os medicamentos e produtos sanitários 

presentes em cada carro, com os respetivos lotes, prazos de validade e quantidades. 

Fazem se três copias da lista atualizada uma fica dentro do carro, outra na enfermaria e 



 

5 
 

a terceira cópia fica no serviço de farmácia. Fecha-se o carro e anota-se então o novo 

número do cadeado. 

 

3. FARMACOTECNIA 

3.1. Preparação de fórmulas magistrais não estéreis 

O laboratório para a realização de fórmulas magistrais não-estéreis do serviço de 

farmácia do HILE tem o nível de acreditação 3 de elaboração de fórmulas magistrais e 

preparados oficiais segundo o decreto 14/2006 de 20 de Janeiro do Consell de la 

Generalitat Valenciana, Direção Geral de Farmácia e Produtos Sanitários da Agência 

Valenciana de Saúde. Portanto está habilitada para a preparação de formas 

farmacêuticas tópicas: orais, rectais e vaginais líquidas bem como orais, rectais e 

vaginais sólidas.  

O serviço de farmácia possui um documento interno de normas, procedimentos 

normalizados de trabalho (PNT), que adequa os procedimentos de preparação á 

realidade do hospital e assegura que a produção é realizada com um elevado nível de 

qualidade. 

Neste documento é possível encontrar: o serviço onde é elaborado, a data da 

última revisão do documento, o nome da fórmula, a dose, a composição qualitativa e 

quantitativa, o material, procedimento, as condições especiais de conservação, 

administração e embalagem, prazo de validade, a etiqueta do produto preparado, a 

indicação terapêutica algumas observações e a fonte bibliográfica para a elaboração do 

PNT. A etiqueta do produto contém o local de preparação do mesmo, o serviço, o nome 

da preparação, a dose, a quantidade, o lote, a data de embalagem e o prazo de validade. 

Além disso, são indicadas o local de aplicação, as condições especiais de conservação e 

as precauções especiais de utilização, para os casos aplicáveis. 

Após a elaboração de uma fórmula magistral tem de se preencher duas fichas de 

controlo, do que sai e entra no armazém, e uma ficha de registo onde é colocado o nome 

da preparação, a data da sua elaboração, o lote, a data de caducidade, quem a elaborou e 

quem a vai supervisionar, ou seja, o nome do farmacêutico. No fim, o farmacêutico de 

serviço assina.  

Para além disso, existem fichas para o paciente onde é colocado o local onde foi 

preparada a fórmula magistral, o serviço, a data de atualização, o nome da preparação, a 

dose, a quantidade, a composição qualitativa e quantitativa, indicações, via de 
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administração e posologia, duração do tratamento, conservação, caducidade e 

precauções especiais.  

Por fim, para a entrega da preparação ao paciente esta vai dentro de uma bolsa 

transparente, etiquetada e com a folha de informação ao paciente no seu interior.   

A elaboração de fórmulas magistrais no HILE está a cargo dos técnicos de 

farmácia, sendo que durante o nosso estágio não nos foi requerida assistência para a 

execução dos mesmos, somente nos foi apresentado o laboratório e todos os 

documentos relativos a sua elaboração e controlo.  

 

3.2. Preparação fórmulas magistrais estéreis 

Para a elaboração de fórmulas magistrais estéreis, a sua formulação deve-se 

realizar em ambiente estéril, ou seja, controlado, para isso recorre-se a câmaras de fluxo 

laminar. A UPE do serviço de farmácia está equipada com uma câmara de fluxo laminar 

horizontal de categoria ISO (International Standards Organization) classe 3 segundo a 

ISO:EN 14644-1, denominada FlowFAST H®. Esta câmara de fluxo é revista 

periodicamente de modo a garantir a qualidade do ar. 

Uma das preparações estéreis mais realizadas no serviço de farmácia são as 

bombas infusoras de morfina. Desde a primeira semana nos foi requerida a presença no 

laboratório aquando a elaboração das mesmas. Inicialmente somente para observação de 

como era o procedimento, passadas algumas semanas já nos era permitida realizar 

sozinhas a sua preparação. Estas bombas de infusão são preparadas segundo as 

prescrições, mas há sempre no serviço um stock mínimo para o caso de urgência. No 

HILE as bombas são preparadas nas concentrações de 50mg/100ml e 10mg/100ml.  

A concentração mais usualmente prescrita, e a única elaborada por nós era a de 

50mg/100ml. Para a sua formulação eram necessárias: uma ampola de 20mg/ml (2ml) e 

uma de 10mg/ml (1ml) de morfina e um frasco de soro fisiológico de 100 ml. Era 

também necessário: seringas de 20 ml e 10 ml, agulhas, luvas estéreis e o infusor 

elastómero Accufuser Plus®. 

O protocolo de procedimentos para a sua preparação segue uma ordem pré-

determinada para a injeção de soro e morfina na bomba, esta está presente no PNT de 

fórmulas magistrais: Primeiro 2 seringas de 20mL com soro fisiológico, seguida de 

morfina (3mL) recorrendo a uma seringa de 10mL, novamente uma seringa de 20mL de 

soro fisiológico, 7mL de soro fisiológico com a seringa de 10mL, e uma seringa de 

10mL soro fisiológico, termina com mais 20mL de soro para perfazer os 100mL finais. 
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Este protocolo procura garantir que toda a morfina chega de facto ao infusor e não se 

perde na tubagem. É ainda necessário garantir que os tubos fiquem sem bolhas de ar, 

para não prejudicar a administração e a saúde do doente.      

Depois de concluída a sua preparação, passa-se à identificação do infusor com a 

etiqueta correspondente (etiqueta amarela fluorescente – Anexo 3) e identificação do 

saco plástico onde é colocado o infusor, etiqueta vermelha (Anexo 4). No final, é 

necessário preencher as fichas de registro das fórmulas magistrais e as receitas de 

prescrição e reposição de estupefacientes que são assinadas pelo farmacêutico 

garantindo assim que todo o processo decorreu como previsto e com qualidade.  

 

3.3. Reembalagem e Etiquetagem de medicamentos 

O reembalamento ou etiquetagem de unidoses destina-se a formas farmacêuticas 

sólidas (comprimidos, cápsulas, etc…) e tem como finalidade garantir que a forma 

farmacêutica seja acondicionada corretamente e com todas as informações na etiqueta. 

Segundo o recomendado pelo Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, no caso da embalagem original estar preparada para ser usada como 

unidose, deve estar presente a identificação do produto (nome comercial e principio 

ativo), prazo de validade e número de lote. Para garantir a conservação e uso correto dos 

medicamentos também se coloca: excipientes de menção obrigatória (qualitativa e/ou 

quantitativamente), código nacional (CN) e data de embalamento.  

Segundo o Real Decreto 1345/2007 para excipientes de declaração obrigatória, 

os reembalados devem conter na etiqueta os excipientes constantes na Circular número 

2/2008 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios– Información sobre 

los excipientes en el etiquetado, prospecto y ficha técnica de los medicamentos de uso 

humano, documentos existentes no laboratório do serviço de farmácia. Existe uma lista 

resumida no laboratório contendo somente os fármacos constantes no guia 

farmacoterapêutico do hospital que sejam passíveis de serem reembalados que permite 

uma rápida consulta dos excipientes a constar na etiqueta.Esta é uma forma de garantir 

que a informação a respeito dos excipientes de menção obrigatória que vai constar na 

unidose está correta.   

Para a reembalagem recorre-se a uma máquina para o embalamento de 

comprimidos e cápsulas nas unidoses, que se encontra anexada a um computador onde 

se escreve o rótulo do reembalado. Para etiquetar existe um software para fazer as 

etiquetas que depois se imprimem em papel autocolante. Durante o estágio nunca 
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procedemos a reembalagem de fármacos. No entanto, todos os dias procedíamos à 

revisão dos reembalados elaborados pelos técnicos de farmácia. 

Diariamente são elaborados na farmácia cerca de 5 a 10 reembalamentos. 

Durante este processo é preenchida uma ficha. Nela coloca-se o nome comercial, o 

número de unidades por caixa, o lote, a caducidade e o número de unidades a embalar 

que foram retiradas do armazém. Depois acaba de se preencher com o número de 

unidades que foram embaladas e que serão devolvidas ao armazém. Este deve conter o 

mesmo número que foi retirado originalmente do armazém. No entanto, se antes de 

ocorrer a revisão por parte do farmacêutico, houver necessidade de utilizar alguma 

unidose, isso é referido nesta mesma ficha, em local apropriado, indicando os mesmos 

pontos acima mencionados (nome comercial, número de unidades por caixa, etc).  

Depois da embalagem ou etiquetagem é preenchida uma ficha de controlo onde consta o 

nome do medicamento, forma farmacêutica, data de embalamento, número de unidades 

embaladas, o lote, a caducidade e o nome da pessoa responsável pelo embalamento.   

Sendo que fazíamos somente a revisão destes, confirmávamos assim, a data de 

reembalamento e de caducidade, número de lote e CN, nome do fármaco (comercial e 

substância(s) ativa(s)) bem como a presença de excipientes de referência obrigatória e 

se o número de comprimidos embalados é o mesmo da embalagem onde foram retirados 

e se esta informação se encontra bem visível nas unidoses e está conforme a ficha 

preenchida. No final o farmacêutico assina e o processo está completo. As unidoses 

seguem para o armazém para posteriormente serem utilizadas. Caso haja algum erro é 

tudo reembalado ou reetiquetado até estar conforme.  

Ao fazer a revisão de uma unidose foi possível verificar um pequeno erro na 

menção de um tipo de excipiente, segundo a Circular 02/2008 Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, a referência da presença de amido deve ser 

sempre acompanhada do nome da planta do qual é obtido. O que não estava presente na 

lista resumida dos excipientes da medicação em guia e portanto não era referenciado na 

embalagem produzida. Assim foi nos assignado o pequeno projeto de revisão de todas 

as fichas técnicas e contacto com a indústria farmacêutica produtora para esclarecer que 

tipo de amido estava presente nestas fórmulas sólidas. 
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4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

4.1. Distribuição de medicamentos em unidose 

Os carros de unidose sobem da farmácia para as enfermarias duas vezes ao dia, 

às 14h (que corresponde ao intervalo de administração das 15h-22h) e às 21h (intervalo 

das 22h ás 15h do dia seguinte). Os diagramas de fluxo de doses unitárias do HILE 

estão afixados na sala de preparação e revisão de dispensações unidose (anexo 5) de 

modo a esclarecer qualquer dúvida que surja aquando a preparação dos carros de 

medicação. 

De manhã, por volta das 8h00 são impressas pelos técnicos de farmácia duas 

folhas, organizando a medicação de cada doente pelo nome e número do quarto. Uma 

delas mostra as alterações na prescrição que possam ter ocorrido nos pacientes 

ingressados, os novos ingressos e as altas, e a outra folha tem a medicação habitual.  

A medicação para cada paciente é assim colocada numa gaveta correspondente 

ao número do quarto em que este se encontra. Cada gaveta está dividida em três 

compartimentos, na parte traseira são colocados os medicamentos administrados de 

12/12h, na divisão do meio de 6/6h e na divisão da frente de 8/8h. Conforme a 

indicação na ficha do paciente os medicamentos são distribuídos pelas três divisões. 

Destas gavetas são excluídos os medicamentos multidose (colírios, pomadas, cremes 

hidratantes,...), os estupefacientes, as insulinas e aqueles medicamentos que embora 

estejam prescritos são para administração fora do horário coberto pela medicação desse 

carro. Por outro lado, há medicação que tem um horário estandardizado como as o 

grupo das heparinas - Hibor® (Laboratórios ROVI), Clexane® (Sanofi-Aventis) - que 

são sempre administradas às 21h, por isso sobem sempre no carro das 14h sendo 

colocadas no compartimento das 12/12h.  

Os medicamentos de grande volume, como soros, são colocados à parte e é 

colocada dentro da gaveta correspondente uma etiqueta vermelha, no horário em que 

devem ser dispensados. Os medicamentos que devem ser conservados no frio só são 

colocados no carro imediatamente antes destes subirem para as enfermarias, entretanto 

são colocadas etiquetas azuis tal como se procede para as etiquetas vermelhas. Enquanto 

se prepara o carro, o técnico deve ter em atenção se há alguma alteração no tratamento 

do paciente que afete as administrações no horário anterior á subida do carro para a 

enfermaria. Caso seja necessário o medicamento é levado pessoalmente pelo técnico de 

farmácia (muitas vezes acompanhado por nós). Se não afeta, apenas se altera a 

medicação na gaveta correspondente.   
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Depois dos carros estarem preparados são revistos por pessoas diferentes das que 

os prepararam, todos os dias por volta das 13h30 era-nos requerido que procedêssemos 

à revisão dos carros. Esta revisão deveria ter em conta o tratamento prescrito até ao 

momento, ou seja, era necessário imprimir as prescrições mais recentes, e caso fosse 

detetado algum erro alterávamos a medicação, retirávamos ou adicionávamos a 

medicação em causa.  

4.2. Estupefacientes 

Os estupefacientes têm um controlo especial no hospital, e são individualizados 

para cada paciente. A sua utilização, gestão e controlo recorre a legislação atualmente 

em vigor do Real Decreto 1910/1984 de 26 diciembre del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, Ordem de 6 de julho de 2001 da Conselleria de Sanita t(Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana 4061) e em circular 2/2007 da Agència Valenciana de Salud, que 

diz que a dispensação destes fármacos de restringirá à dose mínima e imprescindível 

para garantir a continuidade do tratamento. Por este motivo, todos os documentos 

referentes ao tratamento devem fazer-se acompanhar a cada prescrição com receita 

médica de estupefacientes5. 

Os estupefacientes são guardados em cofres, em conformidade com as 

normativas em vigor. Existe um em cada piso de hospitalização, nas unidades de 

enfermaria, um nas urgências e um no serviço de farmácia cuja manipulação e 

supervisão está sob a responsabilidade exclusiva do farmacêutico. A chave dos cofres 

está entregue ao enfermeiro chefe de serviço e o seu uso é restringido ao pessoal médico 

e do serviço de farmácia.  

Uma vez por semana, todas as sextas-feiras, uma técnica faz a revisão aos cofres 

e conta o número de estupefacientes e psicotrópicos lá armazenados e compara com o 

que está registrado no sistema informático (Anexo 6), que é constantemente atualizado 

de acordo com os fármacos que vão sendo utilizados. Para além disto, faz a sua 

reposição. De 15 em 15 dias são contadas e inspecionadas as receitas de estupefacientes, 

entretanto prescritas, por forma a detetar inconformidades e falhas. Uma vez por mês, 

normalmente durante a última semana, são revistos os prazos de validade dos 

medicamentos em stock e tomadas medidas de correção caso sejam necessárias, por 

exemplo, se uma dada ampola estava se a aproximar do fim do prazo de validade era 

colocada num cofre de uso mais frequente e trocada por outra de prazo mais longo. 

Estas funções embora sejam unicamente executadas pelos técnicos de farmácia, sempre 
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que possível e necessário tinham o nosso apoio e auxilio nesta atividade de verificação 

semanal e mensal. 

 

5. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA E SEGUIMENTO 

FARMACOTERAPÊUTICO 

Os Cuidados farmacêuticos são um processo dinâmico de prática profissional 

farmacêutica centrada no doente, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e 

bem-estar através da promoção da saúde, prevenção, identificação e resolução de 

problemas relacionados com o medicamento, desenvolvida em articulação com outros 

profissionais de saúde, doente, familiares e outros
6
.
 

Em Espanha, o número de farmacêuticos que centra a sua atividade na utilização 

racional dos medicamentos e cuidados farmacêuticos, designada de atención 

farmaceutica está a aumentar. Sendo esta realizada numa ótica de cooperação entre os 

vários profissionais de saúde que integram a equipa médica bem como os pacientes. 

Assim sendo, partilham igualmente a responsabilidade tanto nos resultados positivos 

como negativos na saúde do doente
1
.
 

No modelo de saúde atual, os pacientes, considerados individualmente, são o 

alvo central de atenção. Sendo que a seleção do tratamento farmacológico representa, 

dentro do âmbito de assistência médica, um dos processos que condicionam 

grandemente os resultados em saúde
1
.
 

Assim sendo, no HILE uma das atividades mais desenvolvidas pelo 

farmacêutico é de facto os cuidados farmacêuticos, a realização de interconsultas. Desde 

o primeiro dia de estágio nos foi requerido que todos os dias pela parte da manhã, antes 

que o carro de unidoses fosse elaborado e revisado, avaliássemos um conjunto de 

doentes de forma aleatória e se reavalia-se a pauta de medicação dos doentes que 

sofreram intervenção farmacêutica anteriormente, para a avaliação e detecção de 

possíveis problemas relacionados com a medicação (PRM) e a sua resolução. Caso 

fosse detetado algum PRM passava se à fase de realização de interconsulta. Sendo que 

nos dias a seguir se continuava a avaliar se de facto houve alteração na medicação, dose, 

etc, bem como a evolução do doente até ao dia de alta.  

A interconsulta é sempre realizada pela farmacêutica de serviço, 

preferencialmente com recurso ao sistema informático integrado do HILE, Florence®, 

caso se trate-se de algo muito grave, ou o doente estivesse perto de ter alta a 
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interconsulta seria igualmente realizada mas com recurso ao telefone ou mesmo 

pessoalmente.  

Sempre que era detetado por nós um PRM, recolhíamos bibliografia de apoio, 

recorrendo a fontes bibliográficas como drugs.com, Epocrates, Agencia española de 

medicamentos y productos sanitarios, vademecum.com entre outros que seriam 

anexadas à ficha de interconsulta, (Anexo 7) e facultada ao médico prescritor. A 

utilização de formulários para identificar e registrar os PRM, as suas causas e as 

respetivas intervenções farmacêuticas efetuadas e a efetuar para resolver ou prevenir 

estes problemas, permite documentar todo processo de intervenção
7
. Para realizar tanto 

o seguimento como o registro dos resultados das intervenções farmacêuticas o HILE 

possui o seu próprio documento, anexo 7, elaborado no âmbito da tese de doutoramento 

da Chefe do Serviço de Farmácia, designada de “Hoja Individualizada de 

Monitorización Farmacoterapéutica” (HIMF) onde se inclui tanto os aspetos 

relacionados com o PRM como aspetos relacionados com a própria intervenção
8
. Nesta 

a classificação de PRM foi adaptada do Foro Atención Farmaceutica, 2008
8,9

. Assim, 

sempre que detetávamos algum PRM no seguimento da análise farmacoterapêutico de 

um paciente internado, era preenchida uma destas fichas, onde constava para além da 

identificação do doente, o tipo de PRM e a descrição da intervenção farmacêutica, por 

exemplo de suspender um medicamento por não estar indicado para aquela situação. 

Depois de analisada pelo médico prescritor, a interconsulta era avaliada, ou seja se a 

intervenção foi aceite e que vantagem trouxe essa intervenção, para o doente ou para o 

próprio hospital (por exemplo, redução de custos). Normalmente no dia seguinte à 

deteção do PRM e de realizada a interconsulta, voltávamos a abrir a ficha do doente no 

programa Florence®, e fazíamos a verificação no sistema da resposta do médico 

(Anexo 8) ou analisávamos a lista de medicação atual (Anexo 9) e assim terminávamos 

a intervenção. Caso não tivesse sido reavaliada pelo médico, ou não aceite, a 

farmacêutica poderia voltar a realizar a interconsulta com mais apoio bibliográfico e por 

outras vias de comunicação, como o telefone ou presencialmente. 

A influência das intervenções farmacêuticas no HILE é de facto notória. Um dos 

PRM detetados por nós durante o estágio, foi a interação entre o Omeprazol (bem como 

de qualquer outro fármaco que diminua o pH gástrico) e a Cefuroxima (Anexo 7). Esta 

interação medicamentosa levava à diminuição em cerca de 40% da absorção do 

antibiótico
10,11

 sendo que esta combinação era amplamente prescrita e constava no guia 

farmacoterapêutico do hospital, fazendo com que os doentes demonstrassem sinais de 
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infeção e inflamação persistente, comprovados com dados laboratoriais a sintomas 

físicos como edema e febre persistentes. Assim, após a realização de várias 

interconsultas relativas a este PRM, elaboramos um documento recorrendo a pesquisa 

bibliográfica onde apresentamos esta interação e a alternativa a este antibiótico, caso 

fosse mesmo necessário o tratamento com Omeprazol. Este documento foi depois 

apresentado em Comissão de Farmácia e Terapêutica pela farmacêutica chefe de 

serviço, (Anexo 10). 

Os PRM repercutem sobre os custos do hospital, pois gera um gasto adicional 

em tratamento e requerem uma maior demanda de cuidados, aumentam o tempo de 

hospitalização e podem mesmo chegar a duplicar o risco de morte em âmbito hospitalar. 

Neste cenário, a participação ativa do farmacêutico em colaboração com os restantes 

membros da equipa médica demonstrou uma redução significativa não só do tempo de 

hospitalização, como também menor morbilidade e mortalidade relacionada com a 

medicação e redução de custos associados a tratamentos continuados aos pacientes
1
.
 

Segundo Jiménez Torres, para desenvolver esta atividade a nível hospitalar é 

necessária a presença de alguns elementos, tais como: 

 Guia Farmacoterapêutico – Guía farmacoterapéutica 2013 

 Sistema de doses unitárias 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Sistema integrado de informação, Florence® 

 Pessoal qualificado, farmacêutico hospitalar
1
. 

Todos estes estão presentes no hospital, sendo uma das razões para a grande 

influência do farmacêutico nas decisões farmacoterapêuticas e clínicas do mesmo. 

 

6. PROJETOS DESENVOLVIDOS 

6.1. Dose Diária Definida 

No âmbito do nosso estágio, realizamos vários projetos de investigação clinica. 

Um deles foi o estudo do consumo de antibióticos no HILE durante os anos de 2010, 

2011, 2012 e 2013 e a sua evolução ao longo destes anos. A nível hospitalar há maior 

complexidade e maior densidade de uso, o que pode mais facilmente conduzir a um 

aumento do número de resistências a antibióticos, uma situação preocupante nos dias 

que correm não só devido à diminuição da qualidade de vida dos pacientes como 

também por envolver maior gasto com tratamentos e prolongamento do tempo de 

hospitalização
12

. Assim sendo, por forma a promover um uso racional de antibióticos e 
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sensibilizar a comunidade hospitalar para este assunto, elaboramos um estudo dos 

consumos e das Doses Diárias Definidas (DDD's) por estância e por dia dos antibióticos 

mais frequentemente prescritos neste hospital.  

A DDD é uma unidade de medida definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como a dose média de manutenção diária de um fármaco utilizado para a sua 

principal indicação em adultos. É, atualmente, a unidade mais empregue para a medição 

do consumo de fármacos, pois permite estabelecer comparações de forma generalizada 

ainda que não esteja isenta de limitações, como são por exemplo, o facto de não ser útil 

para populações com dosagens especiais (crianças, insuficiência renal, etc...). Em 

contrapartida, é uma definição internacional e por este motivo permite a comparação 

entre hospitais de diferentes países
13,14

.  

A DDD é uma unidade de medida estatística e não necessariamente o reflexo da 

dose recomendada ou prescrita nem implica nenhum juízo sobre a eficácia relativa dos 

medicamentos e de grupos de fármacos
13

. Assim, as doses reais com frequência podem 

diferir das DDD's
14

.
 

O consumo referente a cada especialidade farmacêutica em cada ano foi-nos 

concedido pela Diretora Técnica que possuía esta informação guardada no sistema 

informático de gestão, Navisión®. Mediante o auxílio de uma folha Excel® calculamos 

os consumos totais referentes a cada especialidade farmacêutica nas suas duas formas - 

oral e parenteral - caso ambas se aplicassem ou então de apenas uma. Os valores de 

DDD's por estância por dia são obtidos através de uma fórmula onde se tem em conta, 

para além do consumo, os valores de DDD definidos para cada especialidade 

farmacêutica e o valor do número de estâncias de cada ano. Para possibilitar a análise 

qualitativa e quantitativa do consumo de medicamentos adotou-se o sistema ATC/DDD 

da OMS, sistema dual que comporta dois aspetos importantes: Um código que identifica 

a especialidade farmacêutica comercial do antibiótico (forma farmacêutica e principio/s 

ativo/s) e o estabelecimento de um valor de DDD para essa composição. Isto permite 

quantificar e comparar o consumo por substância ativo. De acordo com a classificação 

do Instituto Nacional de la Salud, designa-se por substância ativa uma substância ou 

associação delas considerada como um todo numa especialidade farmacêutica
15

. O 

número de estâncias por ano também nos foi facultado com recurso ao programa 

informático. 

A fórmula usada para obtenção dos dados foi a seguinte: 
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Através da qual obtivemos os valores das DDD's por estâncias por dia dos 

principais antibióticos prescritos. 

O controlo e medida dos consumos de antibióticos permitiriam, assim, não só 

uma melhor racionalização da prescrição de antibióticos como também a prevenção do 

desenvolvimento de resistências e evitar o aparecimento de infeções nosocomiais. 

Em consequência deste estudo estava previsto que elaborássemos um poster em 

que se fazia a comparação dos valores de DDD's com as taxas de desenvolvimento de 

resistências a antimicrobianos, nesses anos, mas uma vez que o laboratório de análises 

clínicas não facultou em tempo útil os dados da microbiologia não nos foi possível 

terminar este projeto durante os meses de estágio, sendo que irá ser terminado mais 

tarde.  

 

6.2. Medicamentos de Administração Parenteral 

Uma prestação de serviços de cuidados ao paciente eficaz e de qualidade, tanto a 

hospitalizados como em ambulatório, resulta de um eficiente e oportuno 

acompanhamento farmacoterapêutico fornecido por uma equipa médica responsável. 

Tabela1 - Consumos e Doses diárias definidas por substância ativa, anos 2010-2013 
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O processo de preparação de medicamentos injetáveis é uma atividade que 

necessita de seguir critérios validados onde se estabeleçam padrões mínimos que sirvam 

como guias de indicadores de qualidade. As unidades de preparação de medicamentos 

de administração parenteral do serviço de farmácia são tuteladas e supervisionados pelo 

farmacêutico, e nestas são realizados procedimentos normalizados de reconstituição, 

diluição, fracionamento, misturas, acondicionamento, embalamento de medicamentos 

injetáveis assim como também se procede a ações de controlo, dispensação e 

fornecimento de informação sobre os mesmos
16

. 

Para além disto, o farmacêutico tem também o dever de garantir não só as 

condições idóneas do medicamento durante todo o seu percurso desde a sua preparação 

até à sua administração, como também que mantenham as condições ideais de 

estabilidade, compatibilidade e esterilidade do produto terminado
17

. 

Por este motivo elaboramos uma tabela em que está descrito para cada um 

desses fármacos os prazos máximos após diluição em que mantinham não só a sua 

eficácia mas também a qualidade e segurança físico-química e microbiológica. 

Existem estudos que indicam que a preparação de medicamentos injetáveis 

estéreis realizados por profissionais de saúde em hospitais é um dos procedimentos que 

está mais sujeito a erros, tanto devido à sua complexidade como devido ao seu elevado 

risco de contaminação microbiológica. O risco é maior quando os medicamentos são 

preparados nas unidades clínicas de hospitalização, isto é, em unidades de enfermaria, 

pelo que é recomendável a nível internacional que a sua preparação se realize nos 

respetivos serviços de farmácia
16, 18, 19

. 

Além disso, foi provado que os tempos de preparação, assim como os custos 

associados ao processo, são menores quando realizados por farmacêuticos, o que 

permite maior liberação de tempo e pessoal que estará assim mais disponível pra prestar 

cuidados e atenção aos pacientes. Por este motivo, foram elaboradas tais recomendações 

e organizadas numa tabela que se encontra no anexo 11 e também um artigo em anexo 

12 que explica e justifica a transferência da preparação dos medicamentos de 

administração parenteral das unidades de enfermaria para as instalações da farmácia. 

Neste faz-se referência também à possibilidade de construção de uma sala branca com 

condições de assepsia que permitam a obtenção de produtos finais com melhor 

qualidade e estabilidade
16 17, 18, 19

. 

Na tabela elaborada constam todos os medicamentos de administração parenteral 

incluídos na Guia Farmacoterapêutica do Hospital
5
, dos quais reunimos informação 
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acerca do prazo de estabilidade após diluição, assim como recomendações de 

acondicionamento, via de administração, volume de diluição e soluções compatíveis. Na 

última coluna são expostos os dados de estabilidade dos 209 fármacos que foram alvo 

de estudo, acordados pela comissão de farmácia do HILE, composta pela Diretora 

Técnica - Marisa Gaspar -, uma técnica de farmácia - Fátima Torrico -, pela 

farmacêutica hospitalar substituta - Lorena Novajarque Sala- e por nós
19

. 

Os dados foram compilados de variadas bibliografias (livros, sites, guias de 

administração parenteral e informação de laboratórios) e são acompanhados por um 

procedimento padronizado de preparação, armazenamento e administração, denominado 

de PNT e que se encontra em anexo 13, que vai assegurar a segurança, eficácia e 

período de estabilidade do produto final 
18

 Este foi igualmente elaborado por nós, com o 

objetivo de ser seguido e consultado pelo pessoal do serviço de farmácia como critério 

de qualidade. A informação fornecida irá contribuir para uma redução nos erros de 

medicação dos produtos preparados para este fim
19

. O PNT será impresso e afixado no 

espaço destinado à Unidade de Medicamentos Parenterais (UMP) para consulta, e 

contém os seguintes módulos:
 

 Conceitos Gerais  

 Localização, distribuição física e equipamentos técnicos da UMP  

 Pessoal designado para a UMP  

 Receção da prescrição farmacoterapêutica e validação farmacêutica  

 Preparação de material, execução e distribuição da mistura intravenosa 

 Controle de qualidade. 

Na tabela consta o período máximo de armazenamento de cada fármaco tanto 

conservados no frigorífico (2-8ºC) como à temperatura ambiente (15-25ºC), assim como 

o tipo de veículo em que pode ser diluído e o material de embalagem em que vão ser 

acondicionados, que eram na maioria dos casos dados fornecidos a priori pelos 

laboratórios (contidos no prospeto ou ficha técnica). Quando as fichas técnicas não 

especificavam as condições de conservação, nós encarregamo-nos de pesquisar em 

fontes bibliográficas com reconhecido prestígio (como em sites de estabilidade – 

stabilis.org e concomp-partner.com – ou então a livros como o Handbook of Injectable 

Drugs e Mezclas Intravenosas y Nutrición Artificial). Nos casos em que nenhuma destas 

fontes fornecia a informação pretendida, nós ou as farmacêuticas contactávamos 
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diretamente o laboratório fornecedor, por e-mail ou telefone, pedindo que essa 

informação nos fosse fornecida. 

Em resultado do estudo realizado concluímos que em alguns dos casos a 

preparação de misturas de injetáveis não pode ser realizada na farmácia devido tanto ao 

baixo período de estabilidade (inferior a 24 horas) assim como devido à situação clínica 

do paciente requerer uma preparação especial do medicamento prescrito. Essas 

situações são aclaradas nas conclusões do artigo. Dos 209 fármacos revistos: 102 

poderão ser preparados no serviço de farmácia, 50 já vem preparados pela indústria e 57 

serão preparados nas unidades de enfermaria, por se tratarem de medicamentos de 

administração imediata ou de urgência, ainda que em 13 destes as doses seguintes 

possam ser preparadas na farmácia
19

.
 

O artigo foi enviado para a revista Farmácia Hospitalária e está de momento a 

aguardar publicação. Entretanto será elaborado um poster a ser apresentado no 59º 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

"Conoce, comparte, crece" em Valladolid de 23 de setembro a 3 de outubro de 2014. 

 

7. ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA – GARANTIA DE 

QUALIDADE 

Participamos no acompanhamento de uma auditoria feita aos Serviços 

Farmacêuticos pela AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 

que é o organismo legalmente responsável pelo desenvolvimento e difusão de normas 

técnicas em Espanha. As regras indicam como deve ser um produto ou como deve 

funcionar um serviço para que seja seguro e responda ao que os consumidores esperam 

dele
20

. Os pontos avaliados pela auditoria foram os seguintes: 

 Estupefacientes (rastreabilidade dos mesmos, isto é, relação entre pedido, 

stock no armazém e nas enfermarias e stock mínimo; e as quantidades de 

estupefacientes de cada especialidade farmacêutica existentes no cofre da farmácia) 

 Formulas Magistrais (verificaram as etiquetas das fórmulas farmacêuticas 

preparadas no laboratório, a informação dada ao doente e inspecionaram ainda um 

protocolo de preparação de uma fórmula magistral) 

 Unidoses (Modo de embalamento, caducidade, informação incluída nas 

etiquetas) 

 Nutrição Parenteral (como é feita a adição de vitaminas e a preparação 

das bolsas de administração parenteral) 
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 Infusores de morfina (conformidade na preparação e etiquetagem) 

 Câmara de Fluxo Laminar (número de série, revisão dos filtros, data, 

estado de conservação)  

 Balança de precisão eletrónica (data da ultima revisão, calibração) 

Antes da inspeção, mais propriamente no dia anterior, procedemos a uma revisão 

na farmácia (armazém e na sala de preparação de unidoses) dos medicamentos que 

deveriam estar protegidos da luz, que constavam numa lista que se encontra nas 

instalações da farmácia, e corrigimos algumas inconformidades relacionadas com o 

assunto. Deste modo prevenimos que fossem detetados problemas no modo de 

conservação de medicamentos que requerem proteção da luz. 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS 

Dia 20 de Fevereiro de 2014 participamos na Jornada técnica “Gestión de la 

Seguridad del Paciente” organizada pela AENOR e Fundación por la Investigación, 

Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente,emcolaboraçãocom o Hospital 

Intermutual de Levante e realizadas nassuasinstalações (salãonobre). (Anexo 14) 

Participamos ainda na Jornada "Factores limitantes en las terapias con 

biológicos" organizada pela Sociedad Valenciana de FarmaciaHospitalaria Dia 14 de 

Março de 2014, e teve lugar no Hotel Primus Valencia (Anexo 15). 

  



 

20 
 

9. CONCLUSÃO 

 

A profissão farmacêutica exige, no contexto de Farmácia Hospitalar, uma 

intervenção mais abrangente, proativa e participativa na prestação de cuidados 

farmacêuticos ao paciente e uma maior convivência com outros profissionais de saúde, 

facilitando a partilha de experiências e conhecimentos. Este estágio proporcionou-nos 

meios para pormos em prática tudo aquilo que aprendemos no âmbito das ciências 

farmacêuticas e permitiu-nos um contacto com outra realidade, num país com hábitos e 

costumes diferentes, bem como o convívio com pessoas que em muito contribuíram 

para o nosso crescimento pessoal e profissional. 

Foi possível também constatar que há uma grande convivência entre os 

diferentes profissionais de saúde que integram o HILE, sendo que o farmacêutico ocupa 

um lugar de especial relevância nesta equipa, facto que nos deixou muito satisfeitas e 

orgulhosas da profissão que escolhemos exercer. Permitiu também que houvesse uma 

maior partilha de experiências e conhecimentos entre todos, o que se torna vantajoso 

para todos e nos enriqueceu em particular. 

De entre todas as competências adquiridas podemos destacar as relacionadas 

com a área de Farmácia Clínica, onde o farmacêutico tem um papel mediador entre o 

médico e o paciente, facilitando a comunicação e participando ativamente na 

monitorização da terapêutica, por via das interconsultas, por forma a obter melhores 

resultados com a medicação e a prestação de um serviço de saúde com melhor 

qualidade.  

Por se tratar de um hospital especializado em cirurgia ortopédica traumatológica 

e pela duração do estágio ter sido de apenas 3 meses não nos foi possível desempenhar 

todas as funções que cabem a um farmacêutico hospitalar, nem entrar em contacto com 

todas as áreas onde podemos intervir. No entanto o balanço desta experiência foi 

positivo e os conhecimentos aqui adquiridos contribuirão futuramente para o nosso bom 

desempenho profissional e pessoal. 
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11.  ANEXOS 
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Anexo 1 

Sistema integrado de informação, Florence® 
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Anexo 2 

Temperaturas Pyxis® 

Lista ud. de 

almacenam.             

Nº producto 
Cód. 
almacén Descripción Existencias 

Punto 
pedido 

Stock 
máximo 

Temperatura 
máxima 

PF638882 71 AAS (ASPIRINA) 500MG COMP 4,00 2,00 2,00 25ºC 

PF660475 71 ACECLOFENACO 100MG COMP EFG 3,00 3,00 3,00 30ºC 

PF700666 71 ACFOL 5MG COMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF606541 71 ACTOCORTINA 100MG VIAL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF606558 71 ACTOCORTINA 500MG VIAL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF9701649 71 ADALAT 10MG CAPSULAS 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF624833 71 ADIRO 100mg COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF841304 71 ADIRO 300mg COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF701979 71 AERO RED 40MG COMP 4,00 4,00 4,00 30ºC 

PF262858 71 AGUA ESTERIL(API )10 ML 6,00 4,00 8,00 √ 
PF989301 71 ALMAX FORTE 1,5G SOBRES 3,00 3,00 3,00 √ 
PF6550502 71 ALPRAZOLAM 2MG COMP EFG 10,00 6,00 10,00 √ 
PF622100 71 AMCHAFIBRIN 500MG/5ML  AMPOLLA 2,00 2,00 2,00 √ 
PF625327 71 AMIKACINA 500MG/ 2ML VIAL  EFG 3,00 2,00 3,00 √ 
PF624460 71 AMOXICILINA 500MG CAPS EFG 5,00 5,00 6,00 √ 
PF6000281 71 AMOXICILINA/CLAV 1G/200MG VIAL 5,00 5,00 6,00 25ºC 

PF632661 71 AMOXICILINA/CLAV 875/125MG SOB 5,00 4,00 5,00 25ºC 

PF154855 71 ARTELAC SPLASH COLIRIO 10ML 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF620377 71 ARTRINOVO E.C 25MG CAPS 3,00 2,00 3,00 30ºC 

PF665158 71 ASTUDAL 10MG COMP 2,00 2,00 3,00 30ºC 

PF713032 71 ATARAX 25MG COMP 3,00 2,00 3,00 √ 
PF680751 71 ATROVENT 20MCG ENVASE 2,00 2,00 2,00 50ºC 

PF600841 71 AUGMENTINE 875/125MG COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF997585 71 BACTROBAN 15G POMADA 1,00 1,00 1,00 25ºC 

PF684886 71 BENESTAN RETARD 5MG COMP 3,00 3,00 3,00 √ 
PF656157 71 BEPANTHENE 500MG/2 ML AMPOLLAS 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF614214 71 BICARBONATO SODICO 1/6M 250 ML 2,00 2,00 2,00 √ 
PF719385 71 BLASTOESTIMULINA 30G POMADA 2,00 2,00 2,00 √ 

PF0000229 71 

BOMBA ELASTOMERA MORFINA 

100MG 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF0000228 71 BOMBA ELASTOMERA MORFINA 50MG 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF6538319 71 

BROMURO IPATROPIO500mcgAMP 

2ML 5,00 5,00 8,00 30ºC 

PF1612 71 BUDESONIDA 0,5MG/ML INH AMP2ML 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF1611 71 

BUDESONIDA0,25MG/ML INH 

AMP2ML 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF723148 71 BUSCAPINA AMP 20  MG/1 ML 3,00 3,00 3,00 √ 
PF9739938 71 CAFINITRINA 1MG GRAG EFG 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF649459 71 CAPTOPRILO 25MG COMP EFG 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF1678355 71 CARIAX MONODOSIS 12 ML 3,00 3,00 3,00 30ºC 

PF624486 71 CEFALEXINA 500 MG EFG 4,00 4,00 4,00 30ºC 
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PF615377 71 CEFAZOLINA 1G VIAL 6,00 4,00 6,00 25ºC 

PF615534 71 CEFAZOLINA 2G VIAL 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF649517 71 CEFONICID I.M. 1G VIAL EFG 2,00 2,00 2,00 NEVERA 

PF649525 71 CEFONICID I.V. 1G VIAL EFG 3,00 2,00 2,00 NEVERA 

PF6002513 71 CEFTAZIDIMA 1 GR VIAL EFG 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF6002568 71 CEFTAZIDIMA 2 GR VIAL EFG 4,00 3,00 3,00 25ºC 

PF6007488 71 CEFUROXIMA 500MG COMP(ZINNAT) 3,00 3,00 4,00 TA 

PF601922 71 CEFUROXIMA 750 MG VIAL 8,00 7,00 8,00 TA 

PF727875 71 CELESTODERM GENTAMICINA PDA 2,00 2,00 2,00 √ 
PF727891 71 CELESTODERM V 0,05%PDA 30 GR 2,00 2,00 2,00 √ 
PF886556 71 CHIROCANE 0,25% 10 ML AMPOLLAS 6,00 6,00 6,00 √ 
PF886606 71 CHIROCANE 0,50% 10 ML AMPOLLAS 5,00 3,00 5,00 √ 
PF886861 71 CHIROCANE 0,75% 10 ML AMPOLLAS 6,00 4,00 6,00 √ 
PF842229 71 CHIROCANE 250 MG/200 ML SOL.P 2,00 2,00 2,00 √ 
PF643569 71 CIPROFLOXACINO 200MG/100 ML 4,00 3,00 4,00 30ºC 

PF641233 71 CIPROFLOXACINO 500MG COMP EFG 6,00 4,00 6,00 √ 
PF601021 71 CLAFORAN 1 GR IV VIAL 4,00 2,00 3,00 25ºC 

PF614826 71 CLARITROMICINA 500MG COMP EFG 2,00 2,00 2,00 √ 
PF639484 71 CLEXANE 20 MG (2.000 UI) JERPC 6,00 5,00 6,00 25ºC 

PF639492 71 CLEXANE 40 MG (4.000 UI) JERPC 10,00 8,00 10,00 25ºC 

PF8389537 71 CLEXANE 60 MG (6.000 UI) JER P 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF875195 71 CLEXANE 80 MG (8.000 UI) JERPC 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF859512 71 CLEXANE FORTE 120MG JER PREC 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF604694 71 CLINDAMICINA 600MG/4 ML  VIAL 3,00 2,00 3,00 √ 
PF606483 71 CLISTERAN CANULA 5 ML 10,00 6,00 10,00 √ 
PF653570 71 CLORURO POTASICO SUERO 10 MEQ 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF619270 71 CLORURO POTASICO SUERO 20 MEQ 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF607846 71 CLOXACILINA E.C  1G VIAL EFG 3,00 2,00 3,00 25ºC 

PF682229 71 COZAAR 50MG COMP 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF739284 71 DACORTIN 5MG COMP 3,00 3,00 3,00 √ 
PF640268 71 DALACIN 300MG CAPS 3,00 2,00 3,00 25ºC 

PF617316 71 DEPAKINE 200mg COMP 2,00 2,00 2,00 TA 

PF650008 71 DEPAKINE 200MG/ML SOLUCIÓN 3,00 3,00 3,00 TA 

PF617480 71 DEPAKINE 500mg COMP 2,00 2,00 2,00 TA 

PF615310 71 DEXAMETASONA AMP 4MG/1ML 5,00 5,00 6,00 30ºC 

PF808279 71 DEXCLORFENIRAMINA 5MG/1 ML AMP 3,00 2,00 2,00 √ 
PF689877 71 DIANBEN 850MG COMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF626374 71 DIAZEPAN E.C 5MG COMP EFG 10,00 6,00 10,00 √ 
PF626382 71 DIAZEPAN E.C. 10MG COMP 8,00 6,00 10,00 √ 
PF603548 71 DICLOFENACO NORMON 50MG COMP 4,00 4,00 4,00 30ºC 

PF746214 71 DISTRANEURINE 192MG  CAPS 2,00 2,00 2,00 √ 
PF746792 71 DOGMATIL 50MG  CAPS 2,00 2,00 2,00 √ 
PF652693 71 DOLANTINA 100MG/ 2ML  AMPOLLAS 10,00 10,00 10,00 √ 
PF648196 71 DOLOCATIL CODEIN 500/15MG COMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF748491 71 DULCO LAXO 10 MG  SUPOS 2,00 2,00 2,00 √ 
PF748483 71 DULCO-LAXO 5 MG  COMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF694760 71 DUPHALAC MONODOSIS 15 ML SOBR. 6,00 6,00 6,00 25ºC 

PF652097 71 DUROGESIC "12"  PARCHE 2,00 2,00 2,00 TA 

PF662593 71 DUROGESIC "25"  PARCHE 3,00 2,00 3,00 TA 

PF662585 71 DUROGESIC "50"  PARCHE 3,00 2,00 3,00 TA 

PF8481194 71 DUROGESIC "75"  PARCHES 2,00 2,00 2,00 TA 

PF866947 71 EFFERALGAN 1G  COMP EFERV 10,00 8,00 10,00 25ºC 
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PF621458 71 EMULIQUEN SIMPLE SOBRES 7,17 8,00 6,00 8,00 √ 
PF8505609 71 ENALAPRIL  20 MG COMP EFG 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF8496617 71 ENALAPRIL  5 MG COMP EFG 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF930339 71 ENALAPRIL/HCTZ 20/12,5 COM EFG 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF647768 71 ENANTYUM 25MG  COMP 10,00 10,00 10,00 30ºC 

PF619239 71 ENANTYUM I.V AMP 50MG /2ML 11,00 10,00 15,00 30ºC 

PF683649 71 ENEMA CASEN 250ML SOLUCIÓN 3,00 3,00 3,00 √ 
PF504316 71 ENSURE PLUS ADVANCE CHOCOLATE 3,00 2,00 2,00 NEVERA 

PF504317 71 ENSURE PLUS ADVANCE PLATANO 2,00 2,00 2,00 NEVERA 

PF504315 71 ENSURE PLUS ADVANCE VAINILLA 2,00 2,00 2,00 NEVERA 

PF750976 71 EPANUTIN 100MG  CAPS 5,00 3,00 3,00 √ 
PF609073 71 ERNODASA   CAPS 6,00 5,00 6,00 √ 
PF605975 71 ESOMEPRAZOL 20 MG COMP EFG 5,00 4,00 5,00 30ºC 

PF605976 71 ESOMEPRAZOL 40 MG  COMP EFG 5,00 5,00 6,00 30ºC 

PF606010 71 ESOMEPRAZOL 40 MG VIAL 6,00 5,00 7,00 30ºC 

PF616599 71 FENITOINA 250MG/5 ML AMP 3,00 2,00 3,00 √ 
PF756650 71 FENTANEST 0,15MG/3ML  AMP 10,00 10,00 10,00 √ 
PF756965 71 FERO GRADUMET 525MG COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF391169 71 FIBRILIN 60UI/ 3ML VIAL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF643494 71 FLAGYL I.V.500MG/ 100 ML.SOL 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF9994970 71 FLUMIL ORAL 200MG  SOBRES 4,00 4,00 4,00 25ºC 

PF9885517 71 FLUMIL ORAL FORTE 600MG COMP 4,00 4,00 4,00 25ºC 

PF603118 71 FLUOXETINA 20MG CAPS EFG 2,00 2,00 2,00 √ 
PF669887 71 FLUTOX 200ML SOLUCIÓN 2,00 2,00 2,00 √ 
PF615328 71 FORTECORTIN 1 MG COMP 5,00 4,00 5,00 √ 
PF615567 71 FORTECORTIN 40 MG  AMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF604728 71 FOSFOCINA 500MG CAPS EFG 3,00 3,00 3,00 TA 

PF760710 71 FURACIN 0,2% POMADA 100G 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF649608 71 GELAFUNDINA 500ML SUERO 2,00 2,00 2,00 TA 

PF6173084 71 GENTAMICINA 240MG/80 ML FRASCO 3,00 2,00 3,00 √ 
PF766949 71 HALOPERIDOL 2 MG/ML 15 ML SOL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF766956 71 HALOPERIDOL 5MG/1ML AMPOLLAS 3,00 3,00 3,00 √ 
PF6286692 71 HEPARINA SODICA 1% VIAL 5 ML 4,00 3,00 4,00 √ 
PF6286777 71 HEPARINA SODICA 5% EFG 2,00 2,00 2,00 √ 
PF600098 71 HIBOR  2.500 U.I JERPCG 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF603556 71 HIBOR 3500 UI JER PREC 5,00 5,00 5,00 30ºC 

PF769364 71 HIDROXIL B12 B6 B1 30ASOC COMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF603509 71 HIERRO SACAROSA 100 MG/5ML AMP 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF769737 71 HIRUDOID 1% 40G GEL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF769745 71 HIRUDOID 1%40 G PDA 2,00 2,00 2,00 √ 
PF689281 71 IBUPROFENO 600 MG  COMP EFG 15,00 10,00 15,00 30ºC 

PF679146 71 IMIPENEM/CILAST 500/500MG VIAL 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF917013 71 INSULINA ACTRAPID REGULAR 1,00 1,00 1,00 NEVERA 

PF6560761 71 INSULINA LANTUS SOLOSTAR 1,00 1,00 1,00 NEVERA 

PF9771808 71 IRUXOL MONO 15G POMADA 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF773317 71 IRUXOL NEO 15G POMADA 2,00 2,00 3,00 25ºC 

PF326223 71 JEVITY PLUS 1000 ML 2,00 2,00 2,00 TA 

PF6649121 71 KARVEA 150MG COMP 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF6030677 71 KETOROLACO 30MG/1 ML AMP EFG 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF694570 71 KLACID IV 500MG VIAL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF9776765 71 KONAKION 10 MG  1ML AMPOLLAS 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF602811 71 LEVOFLOXACINO 500MG COMP 5,00 5,00 5,00 √ 
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PF622721 71 LEVOFLOXACINO 500MG/100ML VIAL 5,00 5,00 5,00 √ 
PF781575 71 LINITUL 15X25  APOSITOS 20,00 10,00 20,00 30ºC 

PF781567 71 LINITUL 9X15  APOSITOS 20,00 10,00 20,00 30ºC 

PF780627 71 LIORESAL 10MG  COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF780635 71 LIORESAL 25MG COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF625459 71 LORAZEPAM 1MG   COMP EFG 9,00 6,00 10,00 25ºC 

PF658494 71 LORAZEPAM 5 MG COMP  EFG 5,00 3,00 5,00 25ºC 

PF170406 71 LUBRICANTE UROLOGICO 6G PDA 6,00 5,00 10,00 25ºC 

PF637900 71 LYRICA 300 MG CÁPS 3,00 3,00 3,00 √ 
PF637918 71 LYRICA 75 MG  CÁPS 4,00 4,00 5,00 √ 

PF384917 71 MENALIND 200ML SPRAY OLEOSO 2,00 2,00 2,00 

FRESCO Y 

SECO 

PF787127 71 METASEDIN 10MG/ 1ML AMPOLLAS 2,00 2,00 2,00 TA 

PF9998738 71 METASEDIN 5 MG COMP 5,00 5,00 5,00 TA 

PF789271 71 MITOSYL POMADA 65G(CARENA) 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF878728 71 MORFINA 1% 1ML AMPOLLAS 20,00 18,00 20,00 25ºC 

PF946590 71 MOTILIUM 10MG COMP 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF946582 71 MOTILIUM JBE 200ML SOL 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF672287 71 MOVICOL 13,80G SOB 4,00 2,00 2,00 25ºC 

PF937821 71 MUCOFLUID 600MG AMPOLLAS 3,00 3,00 3,00 √ 
PF790527 71 MYCOSTATIN 100000 U.I. SUSPEN 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF625483 71 NEURONTIN 300mg COMP 5,00 4,00 5,00 30ºC 

PF632802 71 NEURONTIN 400MG COMP 3,00 2,00 3,00 30ºC 

PF744995 71 NOCTAMID 1 MG COMP 4,00 4,00 4,00 √ 
PF604298 71 NOLOTIL 575MG CAPS 13,00 10,00 15,00 √ 
PF604306 71 NOLOTIL AMP  2G/ 5ML 16,00 11,00 20,00 √ 
PF607135 71 OMEPRAZOL 20MG CAPS EFG 7,00 7,00 7,00 30ºC 

PF600631 71 OMEPRAZOL IV NORMON EFG 5,00 4,00 5,00 30ºC 

PF603428 71 ONDANSETRON 4 MG COMP 3,00 3,00 3,00 √ 

PF603425 71 

ONDANSETRON 4 MG/2 ML 

AMPOLLAS 10,00 6,00 8,00 √ 
PF798546 71 ORALDINE 200ML SOLUCIÓN 2,00 2,00 3,00 √ 
PF821199 71 ORAMORPH 10MG VIAL BEBIBLE 3,00 2,00 3,00 √ 
PF636399 71 ORBENIN 500 MG CAPS 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF9990101 71 PANFUNGOL 2% 100ML GEL 3,00 2,00 2,00 25ºC 

PF600213 71 PANTOMICINA 500MG SOBRES 4,00 3,00 3,00 √ 
PF952440 71 PANTOMICINA IV. 1G VIAL 3,00 3,00 3,00 √ 
PF744458 71 PARACETAMOL 1G VIAL 7,00 6,00 8,00 25ºC 

PF602382 71 PARACETAMOL E.C 650MG COMP 15,00 15,00 15,00 √ 
PF10096 71 PLACEBO ALMIDON  (ALPLA) (FM) 4,00 4,00 4,00 30ºC 

PF804302 71 PLANTABEN 3,5G SOBRES 4,00 4,00 4,00 √ 
PF8082209 71 POLARAMINE 20G POMADA 2,00 2,00 2,00 √ 
PF8094592 71 POLARAMINE 2mg GRAG 3,00 3,00 3,00 30ºC 

PF717926 71 PRIMPERAN 1 MG/5 ML 250ML SOL 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF956557 71 PRIMPERAN 10 MG COMP 4,00 3,00 3,00 25ºC 

PF718072 71 PRIMPERAN AMP 10 MG/2ML 8,00 6,00 8,00 √ 
PF8301829 71 PROFER (40 MG) SOBRES 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF649236 71 RANITIDINA 150MG COMP NORMON 3,00 3,00 3,00 √ 
PF601260 71 RANITIDINA AMP 50MG/5 ML 4,00 4,00 4,00 √ 
PF864595 71 RIFALDIN 600MG GRAG 2,00 2,00 2,00 TA 

PF7499299 71 RISPERDAL FLAS 1MG COMPBUC 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF9818971 71 RIVOTRIL 2,5 MG/ML SOLUCIÓN 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF9819102 71 ROBAXISAL COMPUESTO COMP 2,00 2,00 2,00 √ 



 

29 
 

PF622431 71 S. GLUCOSALINO HIPOSOD. 500ML 2,00 2,00 3,00 √ 
PF6773628 71 SALBUAIR 2,5MG INH POR NEBULIZ 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF6152522 71 SALBUTAMOL ALDO EFG ENVASE 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF9441184 71 SANIT SCRUB 4% 500ML 3,00 3,00 3,00 √ 
PF615815 71 SCANDINIBSA 2% 20MG/2 ML AMP 3,00 3,00 3,00 √ 
PF9959460 71 SEDOTIME 15MG CAPS 5,00 4,00 5,00 25ºC 

PF982603 71 SEGURIL 40 MG COMP 3,00 3,00 3,00 25ºC 

PF691204 71 SEGURIL AMP 20 MG/2ML 5,00 3,00 3,00 √ 
PF9919016 71 SEPTRIN FORT 160/800 COMP 3,00 3,00 3,00 √ 
PF944702 71 SERC 8MG COMP 3,00 3,00 4,00 √ 
PF683300 71 SILVEDERMA 50G POMADA 2,00 2,00 2,00 √ 
PF6058732 71 SINTROM 4 MG COMP 3,00 3,00 3,00 √ 
PF999565 71 SINTROM UNO 1MG COMP 5,00 5,00 5,00 √ 
PF989137 71 SIRDALUD 2MG COMP 3,00 3,00 4,00 √ 
PF882662 71 SOLU-MODERIN 1G VIAL 4,00 2,00 4,00 √ 
PF9994996 71 SPASMOCTYL 40MG GRAG 3,00 3,00 3,00 30ºC 

PF9982785 71 STESOLID 10MG MICROENEMAS 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF640763 71 STILNOX 10MG COMP 10,00 6,00 10,00 √ 
PF622324 71 SUERO  GLUCOSADO 5% 500ML 3,00 3,00 5,00 √ 
PFB311201 71 SUERO FISIO. IRRIGACION 100ML 10,00 10,00 15,00 √ 
PF943902 71 SUERO FISIOLOGICO (CONC) 3 LIT 2,00 2,00 2,00 √ 
PF641860 71 SUERO FISIOLOGICO (CONC)10ML 17,00 10,00 20,00 √ 
PF616045 71 SUERO FISIOLOGICO 1000ML 7,00 3,00 4,00 √ 
PF633610 71 SUERO FISIOLOGICO 250 ML 8,00 8,00 8,00 √ 
PF633362 71 SUERO FISIOLOGICO 500ML 5,00 5,00 5,00 √ 
PF622332 71 SUERO GLUCOSADO 10% 500ML 3,00 2,00 2,00 √ 
PF669002 71 SUERO RINGER LACTATO 1000ML 3,00 3,00 3,00 √ 
PF669028 71 SUERO RINGER LACTATO 500ml 3,00 3,00 3,00 √ 
PF678680 71 SUGIRAN 20MCG AMPOLLAS 4,00 2,00 2,00 25ºC 

PF829762 71 SUPO GLICERINA ROVI 2,00 2,00 2,00 √ 
PF641126 71 SURNOX 200MG COMP 3,00 3,00 3,00 √ 
PF6679517 71 TARGIN 10MG/5MG COMP LIB PROL 8,00 8,00 8,00 25ºC 

PF6679883 71 TARGIN 5MG/2,5MG COMP LIB PROL 8,00 8,00 8,00 25ºC 

PF998336 71 TARGOCID 200MG/3,2 ML VIAL 2,00 2,00 2,00 √ 
PF968883 71 TENORMIN 50MG COMP 2,00 2,00 2,00 25ºC 

PF833939 71 TERRAMICINA 14,2G POMADA 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF895805 71 TIORFAN 100MG CAPS 5,00 5,00 5,00 √ 
PF625129 71 TOBRA-GOBENS 100 MG/2ML VIAL 3,00 3,00 3,00 √ 
PF6009246 71 TOBRAMICINA 3MG/ML (240MG) 3,00 3,00 3,00 √ 
PF659185 71 TRADONAL RETARD 100 MG CAPS 4,00 4,00 5,00 25ºC 

PF642751 71 TRAMADOL 50 MG CAPS EFG 10,00 9,00 10,00 25ºC 

PF642736 71 TRAMADOL AMP 100MG/2ML EFG 20,00 15,00 20,00 √ 
PF885178 71 TRANKIMAZIN 0,25mg COMP 10,00 6,00 10,00 30ºC 

PF678656 71 TRANKIMAZIN 0,5 RETARD COMP 4,00 4,00 5,00 √ 
PF637934 71 TRANKIMAZIN 0,50mg COMP 9,00 6,00 10,00 30ºC 

PF678672 71 TRANKIMAZIN 1MG  RETARD COMP 5,00 4,00 5,00 √ 
PF695064 71 TRANKIMAZIN 1MG COMP 10,00 6,00 10,00 30ºC 

PF617399 71 TRANXILIUM 5 MG CAPS 5,00 4,00 5,00 30ºC 

PF9840488 71 TRYPTIZOL 10MG COMP 2,00 2,00 2,00 30ºC 

PF840553 71 TULGRASUM ANTIBIOTICO 14X23 16,00 11,00 20,00 25ºC 

PF952317 71 TULGRASUM ANTIBIOTICO 7X9 10,00 10,00 20,00 25ºC 

PF936872 71 ULTRA LEVURA 56,5MG CAPS 2,00 2,00 2,00 √ 
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PF613141 71 URBASON  AMP 20 MG 2,00 2,00 2,00 √ 
PF638700 71 URBASON 250MG/5 ML AMP 2,00 2,00 2,00 √ 
PF613158 71 URBASON AMP 40 MG 2,00 2,00 2,00 √ 
PF628016 71 VALIUM 10MG AMPOLLAS 5,00 4,00 5,00 30ºC 

PF677422 71 VANCOMICINA 1G EFG VIAL 2,00 2,00 3,00 30ºC 

PF618694 71 VANCOMICINA 500MG VIAL  EFG 3,00 2,00 3,00 30ºC 

PF156853 71 VASELINA ESTERILIZADA 20G PDA 3,00 3,00 3,00 √ 
PF941815 71 VENTOLIN 500 MCG/1 ML AMP 3,00 3,00 3,00 30ºC 

PF605931 71 VOLTAREN 75 MG AMPO 3,00 3,00 3,00 30ºC 
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Anexo 3 

Etiqueta do infusor 

 

 

 

Anexo 4 

Etiqueta do saco 
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Anexo 5 

Diagrama de fluxo de doses unitárias do HILE – Manhãs e Tardes 
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Anexo 6 

Lista de Estupefacientes por planta de Hospitalização 
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Anexo 7 

Hoja Individualizada de Monitorización Farmacoterapéutica 
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Anexo 8 

Interconsulta no sistema Florence® 

 

Anexo 9 

Lista de medicação no sistema Florence® 
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Anexo 10 

Tabela comparação Cefuroxima – Cefalexima 

 

http://www.vademecum.es/ 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED 
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/cefalexina/ 
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/cefuroxima/ 

Cefuroxima Cefalexina 

Mecanismo de acción 

Bactericida. Inhibe la síntesis de pared celular 

bacteriana mediante la unión a proteínas diana, 

lisis bacteriana. 

 

Mecanismo de acción 

Bactericida. Inhibe la síntesis y reparación de la 

pared celular bacteriana. 

 

Indicaciones terapéuticas 

tracto respiratorio superior (otitis media aguda, 

sinusitis, amigdalitis y faringitis por S. pyogenes),  

 tracto respiratorio inferior (bronquitis aguda 

bacteriana, exacerbaciones agudas de bronquitis 

crónica, neumonía adquirida en la comunidad, 

bronquiectasia infectada, absceso pulmonar, 

infección postoperatoria de tórax),  

tracto urinario (cististis, pielonefritis),  

 piel y tejidos blandos (furunculosis, pioderma e 

impétigo),  

obstetricia y ginecología, osteoarticulares, 

gonorrea (cuando la penicilina está 

contraindicada),  

septicemia  

meningitis.  

inicio de enf. deLyme (estadio I) y prevención de 

complicaciones posteriores en ads. Y niños >12 

años. 

 

Indicaciones terapéuticas 

Tracto respiratorio, 

Otorrinolaringología,,  

 piel y tejido blando,  

urinarias (prostatitis aguda incluida), 

ginecológicas,  

dentales,  

óseas,  

SNC  

Infecciones generales. 

 

Microorganismos: 

Aerobios Gram-negativos: H. influenzae (incluido 

estirpes  ampicilino-resistentes), H. parainfluenzae, 

Moraxella (Branhamella) catarrhalis, N. 

gonorrhoea (incluido estirpes productoras e no 

productoras de penicilinase), E. coli, 

Klebsiellaspp., P. mirabilis, Providenciabspp, P. 

rettgeri. 

Aerobios Gram-positivos: S. aureus e S. 

epidermidis (incluido estirpes  

productoras de penicilinase pero excluido estirpes 

meticilino resistentes), S. pyogenes  (e otros 

estreptococos hemolíticos beta), S. pneumoniae, 

Streptococcus Grupo B (S. agalactiae). 

Es de amplio espectro, activa sobre bacterias 

aerobias Gram-positivas (S. aureus sensible a 

meticilina, Str. pyogenes, Str. pneumoniae y Str. 

agalactiae), aerobias Gram-negativas (E. coli, H. 

influenzae, Klebsiella, M. catarrhalis, N. 

gonorrhoeae, P. mirabilis, P. rettgeri) y algunas 

anaerobias (Peptococcus, Peptostreptococcus). 

Son resistentes Bacteroidesfragilis, 

Clostridiumdifficile, enterococos, Pr. vulgaris, 

Pseudomonas, Serratia y Legionella. 

Microorganismos: 

- Infecciones respiratorias por Str. pneumoniae, 

farinigitis y amigdalitis por estreptococos beta-

hemolíticos del grupo A. 

- Otitis media por Str. pneumoniae, H. influenzae, 

estafilococos, estreptococos y N. catarrhalis. 

- Infecciones de la piel y tejidos blandos por 

estafilococos y/o estreptococos. 

- Infecciones del tracto urinario, incluida prostatitis 

aguda, por E. coli, Pr. mirabilis y Klebsiella. 

 

Activa preferentemente sobre cocos gram-

positivos aerobios y en menor medida sobre 

algunas bacterias gram-negativas 
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Anexo 11 

Tabela Medicamentos Administração Parenteral 
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Anexo 12 

Artigo “MEDICAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL: Recomendaciones de 

preparación, administración y estabilidad” 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Procedemos al envío del artículo con el Título: 

MEDICAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL: Recomendaciones de preparación, 

administración y estabilidad 

Para la Revista de Farmacia Hospitalaria en la Sección de la Revista Original 

1. - Este trabajo no ha sido comunicado en congresos. 

2. - La sección de la revista donde se quiere publicar es el Original. 

3.- Tipo de artículo: original (2601 palabras, 2 figuras) 

4. - El trabajo no ha sido publicado previamente. 

5. - El trabajo no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra revista y no hay conflicto 

de interés, para ello te adjuntan el anexo que pongo y que también se pone en la carta. 
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ANEXO. Cuestionario para la declaración de conflicto de interés 

Nombre de los autores: Gaspar Carreño M, Torrico Martín F, Novajarque Sala L, Batista Cruz M, 

Ribeiro Gonçalves P, Porta Oltra B, Sánchez Santos J C. 

Conflicto potencia: NO 

¿Trabaja usted para algún fabricante, investigador u otra organización con intereses 

particulares en los medicamentos, procedimientos o cualquier otro aspecto de este estudio? 

NO 

¿Ha realizado usted alguna consultoría para algún fabricante, investigador u otra organización 

relacionada con los medicamentos, procedimientos o cualquier otro aspecto de este estudio? 

SI 

¿Ha recibido usted honorarios de algún fabricante, investigador u otra organización 

relacionada con los medicamentos, procedimientos o cualquier otro aspecto de este estudio? 

NO 

¿Ha recibido usted alguna beca, ayuda de investigación o similar de algún fabricante, 

investigador u otra organización relacionada con los medicamentos, procedimientos o 

cualquier otro aspecto de este estudio? 

 NO 

Solo a rellenar por el autor responsable de la correspondencia:  

 ¿El trabajo que presenta ha recibido alguna financiación previa o beca o premio posterior por 

parte de algún fabricante, investigador u otra organización relacionada con los medicamentos, 

procedimientos o cualquier otro aspecto de este estudio?  

NO 

 ¿El trabajo que presenta ha recibido alguna financiación previa o beca o premio posterior por 

parte de alguna institución publica o privada en principio no relacionada con los 

medicamentos, procedimientos o cualquier otro aspecto de este estudio?  

NO 

¿Tiene la institución en la que trabaja alguna relación financiera con fabricantes, 

investigadores u otros sujetos relacionados con los medicamentos, procedimientos o cualquier 

otro aspecto de este estudio?  

NO 

Comentarios 

¿Tuvo el autor/a acceso a todos los datos del estudio, participó en su redacción y en la decisión 

de publicación? 

 SI 
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Objetivo: Elaborar recomendaciones de preparación de medicamentos de 

administración parenteral (MAP) para valorar la posibilidad de transferir su 

preparación, desde las unidades de enfermería en planta de hospitalización al servicio 

de farmacia (SF). 

Método: Se procede a elaborar una tabla de estabilidades de los medicamentos 

incluidos en la guía farmacoterapéutica del Hospital. Se recopiló información sobre el 

método de preparación, compatibilidad, conservación, período de validez, modo de 

administración y tipo de envase. Los datos se obtuvieron mediante consulta de las 

fichas técnicas, laboratorios, revisión bibliográfica y otras bases de datos. 

Resultados: Tras revisar 209 fármacos se elabora un listado de recomendaciones. 

Según los datos obtenidos, las MAP se prepararan de la siguiente forma: 102 en SF, 

50 ya vienen preparados para su administración y 57 serán preparados en unidad de 

enfermería en planta de hospitalización pues son medicamentos que requieren 

administración inmediata en situaciones de urgencia. De estos 57 en 13 de ellos las 

dosis siguientes se pueden preparar desde el SF. Por lo tanto de los 209 fármacos 

solo 44 se prepararán exclusivamente en la unidad de enfermería. 

Conclusiones: Desde el SF se ha establecido un método normalizado de preparación, 

conservación, administración y período de validez de MAP. La preparación de MAP en 

SF ampliaría su tiempo de conservación, pues tiene en cuenta la estabilidad 

fisicoquímica, el nivel de riesgo y la vulnerabilidad del preparado a la contaminación 

microbiológica. La información aportada contribuirá a una disminución de errores 

asociados al proceso de preparación y administración de MAP. 

 

Palabras clave: Mezclas Intravenosas, estabilidad de fármacos, medicamento, 

Servicio de Farmacia, Unidades de Enfermería 
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Abstract  

Objective: Develop recommendations for the preparation of parenteral drugs (PD) to 

assess the transferability of their preparation from nursing units in the hospital ward to 

the pharmacy service (PS). 

Method: We proceed to develop a table of stabilities of parenteral drugs included in the 

pharmacotherapeutic guidelines of the hospital. Was recompiled information about 

conservation, validity, method of preparation, compatibility, administration 

specifications and package. The data were obtained by consulting  products technical 

sheets, pharmaceutical industries, literature review and databases. 

Results: After the review of 209 drugs a list of recommendations was made. According 

to the data, the PD will be prepared as follows: 102 at PS, 50 come already prepared 

for its administration and 57 will be prepared in nursing units in hospitalization plant, for 

being drugs that require immediate administration in urgent situations. Of these 57, in 

13 of them the following doses can be prepared in the PS. Therefore, from the 209 

drugs just 44 will be prepared exclusively in nursing units. 

Conclusions: From the PS was established a standardized method of preparation, 

storage, administration and validity of PD. The preparation of PD in the PS would 

extend its shelf life, because it takes into account the physicochemical stability, the 

level of risk and vulnerability of the product to microbiological contamination. The 

information provided will contribute to a reduction of errors associated with the process 

of preparation and administration of PD. 

Keywords: Infusion drugs, drug stability, drug, pharmacy service, nursing stations 
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Texto del artículo 

Introducción 

Las Unidades de Mezclas Parenterales (UMP) de los Servicios de Farmacia 

(SF) se encargan de la preparación, control, dispensación e información de 

medicamentos de administración parenteral. Así se realizan procedimientos de 

reconstitución, dilución, fraccionamiento, mezclas, acondicionamiento y nuevos 

envases de preparaciones inyectables.1 El farmacéutico de hospital es el profesional 

responsable de la revisión y validación de la prescripción médica, de garantizar la 

seguridad y eficacia de los medicamentos en la UMP y de supervisar y/o de preparar 

las Mezclas de Administración Parenteral (MAP).1,2 Además, desde la preparación 

hasta la administración, el farmacéutico debe garantizar no sólo las condiciones 

idóneas de la MAP sino también de que se mantengan las condiciones ideales de 

estabilidad, compatibilidad y esterilidad del producto terminado. Es decir, las mezclas 

deben ser terapéutica y  farmacéuticamente apropiadas para el paciente, preparadas 

con un mínimo de manipulaciones posibles, que se presenten en condiciones óptimas 

de eficacia y seguridad, y que a su vez se alcance el objetivo terapéutico deseado.3 

 Existen estudios1,2 donde la preparación de medicamentos inyectables estériles 

realizados por profesionales de salud en hospitales, es uno de los procedimientos más 

sujeto a errores, tanto por su complejidad como por su elevado riesgo microbiológico. 

La preparación de mezclas en planta conlleva procedimientos inadecuados de 

chequeo, roturas de la técnica aséptica, errores de cálculo y preparación e 

interrupciones durante su preparación; ocurriendo con una frecuencia ocho veces 

mayor en la planta que en la UMP 1. Por lo que es recomendable a nivel internacional 

que la preparación de medicamentos parenterales se realice siempre en el servicio de 

farmacia y se entreguen a la enfermería listos para su administración1. Además, en el 

servicio de farmacia los tiempos de preparación de MAP son más cortos y también los 

costes disminuidos, con lo que se libera tiempo para dar más atención a los pacientes 

y mejorar la gestión de los recursos humanos.3, 4 

 Por lo tanto, se han elaborado unas recomendaciones de preparación de MAP 

para valorar la posibilidad de transferir su preparación desde las unidades de 

enfermería en planta de hospitalización al servicio de farmacia.  

 

Método 

 El hospital donde se ha realizado el estudio está especializado en el 

tratamiento y asistencia de accidentados laborales. Algunas de sus especialidades son 

la traumatología, cirugía reconstructiva, neurocirugía, etc. y entre sus instalaciones se 

incluyen: la unidad de hospitalización -con tres plantas en actividad- servicio de 

urgencias, consultas externas, área quirúrgica, servicio de anestesia y reanimación, 

radiodiagnóstico, servicio de farmacia, y de laboratorio. 

 El SF está abierto de lunes a viernes de 8h a 22h y sábado y domingo de 8h a 

15h. Incluye dos laboratorios, uno de fórmulas magistrales no estériles y otro para 

preparaciones estériles equipado con una campana de flujo laminar (CFL) horizontal.5 

Para la preparación de medicación estéril es necesario como mínimo una calidad de 

aire ISO clase 5 correspondiente a la estipulada según la ISO:EN 14644-1. El SF de 

HILE esta equipado con una CFL -FlowFAST H® - siendo esta de Clase ISO 3, que 

corresponde a una mayor calidad de aire.5,6,7 En la matriz de riesgo para 
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preparaciones estériles de la Guía de buenas prácticas de preparación de 

medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria9,10, salvo situaciones de urgencia, 

únicamente se autorizará la preparación fuera de las zonas estériles de los preparados 

calificados de bajo riesgo, que fundamentalmente incluyen transferencias simples, 

reconstitución de viales y transferencias de un medicamento al suero o diluyente.9,10 

 Actualmente en el HILE las preparaciones se realizan en las unidades de 

enfermería sin ambiente controlado. Estos incluyen preparados calificados de bajo 

riesgo (transferencias simples, reconstitución de viales y transferencia de un 

medicamento al suero o diluente compatible), y también mezclas de los medicamentos 

en un mismo suero que según la clasificación matriz, se clasifican igualmente en 

riesgo bajo. Según esto, y dado que se hace sin control ambiental, el máximo de 

estabilidad de las MAP preparadas sería de 1h tanto a la temperatura ambiente como 

en nevera.9 Además  la preparación si no hay control ambiental sólo se debe utilizar 

para administración inmediata en la situaciones que exista un riesgo vital para al 

paciente, y otro lado, no se recomiende el almacenamiento ni la preparación en lotes. 

La administración debe realizarse hasta 1h después de su preparación y finalizado 

antes de 12h. 6,7 

 La transferencia al SF de la preparación de las MAP, en ambiente controlado 

en una sala blanca, nos aseguraría una estabilidad de 48 horas a la temperatura 

ambiente y 14 días nevera10 siempre y cuando la estabilidad físico-química sea igual o 

superior a este período. Los periodos de validez asignados a las preparaciones 

estériles en el capítulo 797 de la USP 20056 y 20087 se refieren única y 

exclusivamente a la estabilidad microbiológica. Así, en función de las tres categorías 

de la CSP (Compounding Sterile Preparations) de contaminación microbiológica, se 

establece la preparación en CFL con mínimo de ISO clase 5, lo que coincide con lo 

expuesto anteriormente6,7,9 Al disponer de una cabina de flujo laminar donde se 

produce un ambiente de ISO clase 3, como en nuestro caso, y teniendo en cuenta que 

la preparación de las MAP incluye solo procedimientos simples sin no más que 2 

transferencias a dispositivos o envases estériles realizadas a partir de no más de 3 

productos estériles, y se dispone de ambiente controlado alrededor de la cabina, la 

vulnerabilidad del preparado a la contaminación microbiológica sería baja.9 

 Cuando se asume plazos de validez superiores deben estar documentados 

bibliográficamente  en una publicación de reconocido prestigio y la formulación debe 

ser a la recogida en la bibliografía. 9,10   

En el caso de preparaciones estériles compuestas por más de 25 

unidades/lote, en el caso de preparaciones no estériles superior a 25 pacientes/mes y 

en el caso de preparaciones para stock se contempla realizar el correspondiente 

control  microbiológico de calidad.10 

 Es decir, la preparación de las MAP se haría en el SF en CFL ISO clase 3 con 

ambiente controlado y por eso tendrían una estabilidad superior a la establecida para 

las unidades de enfermería (48horas a la temperatura ambiente y 14 días en nevera).9 

 Para garantizar una eficaz organización del trabajo es fundamental tener 

establecido el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias (SDMDU) 

que nos permite conocer, con detalle, el perfil farmacoterapéutico de los pacientes a 

los cuales se les ha prescrito cualquier medicación parenteral.4 

 Con el objetivo de valorar la posibilidad de transferir la preparación de las MAP 

desde las unidades de enfermería y de hospitalización al SF, se procede a realizar un 

estudio de los medicamentos de administración parenteral incluidos en la Guía 
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Farmacoterapéutica (GFT). Se indicó la vía de administración, vehículo, tiempo de 

estabilidad tras su reconstitución y una vez diluido, tanto a temperatura ambiente (15-

25ºC) como en nevera (2-8ºC), y la compatibilidad de la mezcla con tipo de envase.   

Para la obtención de los datos se han realizado consulta a los laboratorios y revisión 

de fichas técnicas, guía de administración parenteral del HILE, guías de otros 

hospitales, revisión bibliográfica, bases de datos (Stabilis.org; concomp-partner.com) y  

Handbook on Injectable Drugs. 

 Simultáneamente, se procede a elaborar un documento sobre procedimientos 

normalizados, criterios y estándares a aplicar en la UMP de acuerdo a los siguientes 

apartados: 

1. Conceptos  Generales 

2. Ubicación, distribución física y equipamiento técnico de la UMP  

3. Personal adscrito a la UMP 

4. Recepción de la prescripción farmacoterapéutica  y validación farmacéutica  

5. Preparación del material, realización y dispensación de la mezcla 

6. Control de calidad 

 Uno de los factores más importantes para la decisión de trasladar la 

preparación de MAP es asegurar la estabilidad de la mezcla. Hay que considerar 

factores altamente influentes en esta estabilidad como son las condiciones y 

naturaleza química del envase, el periodo de validez fisicoquímica 4 y la contaminación 

microbiológica6,7, que influyen en la dosis del fármaco finalmente administrado al 

paciente.4 

 Las condiciones y el tipo de envase presentan importancia en la estabilidad del 

medicamento en la MAP, principalmente en aquellos susceptibles a procesos 

oxidativos. Dado que prácticamente resulta inevitable el contacto con oxigeno al 

realizar una MAP, es recomendable el empleo de envases colapsables de plástico ya 

que los rígidos precisan de una entrada continua de aire durante la perfusión 

intravenosa. Igualmente se debe promover la protección de la luz de la MAP en caso 

requerido. 

 Los materiales plásticos utilizados en los envases utilizados para la preparación 

de MAP no son inertes y pueden interaccionar con los medicamentos.4 

Fundamentalmente existen 3 tipos de materiales: EVA (etilvinilacetato), PVC (cloruro 

de polivinilo) y Poliolefinas, dentro de las cuales se incluyen polietilenos (PE) de baja, 

alta y lineal de baja densidad (PEBD, PEAD y PELBD respectivamente), polipropilenos 

(PP), caucho etileno-propilenos (EPR) y Poli-alfa-olefinas.4,11 En HILE el tipo de 

envase utilizado es el de PEBD perteneciente al grupo de las poliolefinas. 

 Comentada la influencia del envase, no se debe olvidar las recomendaciones 

para reducir la contaminación microbiológica, la cual establece 3 categorías de riesgo, 

la baja, media y alta.6,7,9 

  

Resultados 

 Se revisaron 209 fármacos parenterales que fueron clasificados según la vía de 

administración parenteral: infusión directa, intermitente, continua, intramuscular o 

subcutánea. 

 La tabla detallada en el anexo incluye el nombre de la especialidad 

farmacéutica, el principio activo, el volumen de reconstitución del vial, tiempo de 

estabilidad del vial reconstituido y/o de la mezcla, conservación y caducidad de las 

mezcla.  
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 En la última columna, se detalla  las recomendaciones de estabilidad que se 

van a adoptar en el HILE, debidamente documentadas bibliográficamente. Igualmente 

se detallan los envases en los que se han referenciado la estabilidad de las MAP de 

cada uno de los fármacos. Como se ha comentado, en nuestro caso el envase 

utilizado para almacenar las MAP será de PEBD (polietileno de baja densidad) que se 

incluye en la clasificación de las poliolefinas, que al incluir tanto los PE como los PP se 

ha asumido la misma estabilidad que la documentada para estos envases. 

 Además se elaboraron los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) con 

instrucciones generales para la preparación de estas mezclas en el servicio de 

farmacia.  

 A la vista de los datos obtenidos, la preparación de las MAP se realizará de la 

siguiente forma: De los 209 medicamentos revisados: 102 serán preparados en el SF, 

50 ya vienen preparados por la industria para su administración y 57 serán preparados 

en unidad de enfermería en planta de hospitalización, pues son medicamentos que 

requieren administración inmediata en situaciones de urgencia. De estos 57 en 13 de 

ellos las dosis siguientes se pueden preparar desde el SF. Por lo tanto de los 209 

fármacos solo 44 se prepararán exclusivamente en la unidad de enfermería. 

Figura 1 se representa el algoritmo de cómo se lleva a cabo la preparación y 

dispensación de la MAP. 

En la Figura 2 se anexa un recorte, a modo de ejemplo, de la tabla completa que 

contiene los 209 fármacos. Dado que la tabla completa ocupa 22 hojas y no se puede 

plasmar en su totalidad en este artículo, se encuentra a disposición de quién la solicite 

en el mail del contacto del primer autor. Posteriormente, y una vez publicado el artículo 

se pondrá a disposición en la  web de la SEFH  http://www.sefh.es 

 

Discusión 

 La prescripción de una MAP por el médico , previamente a su preparación y 

administración al paciente, demanda del farmacéutico para la comprobación de los 

aspectos relativos a la selección de la solución intravenosa, concentración final del 

aditivo, compatibilidad, estabilidad, adecuación de la posología y del volumen prescrito 

a las características del paciente, condiciones de administración y duración del 

tratamiento, es decir aspectos todos ellos determinantes  de la respuesta terapéutica4.  

El objetivo principal de las UMP es, por lo tanto, elevar el nivel medio de la calidad de 

la terapia parenteral que reciben los pacientes. La UMP puede actuar a nivel de 

servicio básico, medio y alto, en función del tipo de MAP que se prepare, de la 

cobertura de paciente con terapia parenteral que proporciona y de la participación 

directa del farmacéutico en la farmacoterapia del paciente4.  

 En una UMP de nivel básico, las actividades desarrolladas consisten en la 

preparación de MAP y de unidades de Nutriciones Parenterales, en producción no 

continua de lotes. Esto cubre aproximadamente el 25% de los pacientes. En el nivel 

medio se desarrollan las actividades anteriores más las de preparación individualizada, 

conjuntamente con un seguimiento farmacoterapéutico individualizado, que en total 

cubren ≥50% de los pacientes. Por último, en el nivel alto serían preparadas todas las 

MAP de terapia cubriendo así el 100% de los pacientes (ingresados y ambulatorios).4 

 Siendo que la UMP en el servicio de farmacia del HILE se posicionaría en el 

nivel medio, su organización se estructurará de acuerdo con el entorno, recursos y 
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características del Hospital. La unidad centralizada se realizará de forma 

individualizada al paciente, teniendo en cuenta la terapia parenteral que se debe 

dispensar5. Por lo tanto, las MAP de elevada demanda en el Hospital y con un período 

de estabilidad suficientemente prolongado, serían susceptibles de ser preparadas a 

priori por el SF, y eso daría cobertura a ≥ 50% de los pacientes. Para los 

medicamentos de baja estabilidad y para los de administración inmediata, se deberá 

disponer de existencias en los stocks de planta, lo que facilitará la distribución más 

racional y programada del trabajo dentro de la UMP evitando la sobrecarga de trabajo 

en periodos cortos de tiempo (picos carga de trabajo). La medicación necesaria para la 

MAP será dispensada en unidosis desde el SF, pero su dilución se realizará en la 

planta de hospitalización. La preparación de los FIV (Fluido Intravenoso) y/o MAP se 

realizará durante los turnos de mañana y tarde, teniendo en cuenta los horarios 

correspondientes de dispensación de medicamentos por DU (Dosis Unitarias) y 

coordinando el resto de preparaciones parenterales, ya que el SF no está abierto 

durante la noche.4 

 Según la USP 6,7, la preparación debe ser realizada en ambiente aséptico. En 

HILE la campana de flujo laminar (CFL) es clasificada como ISO clase 3, lo que 

permite las preparaciones de MAP en el SF.5Las salas limpias se clasifican en función 

del número y el tamaño de las partículas permitidas por volumen de aire y para que se 

pueda hacer preparaciones estériles se debe cumplir al menos con la ISO clase 5 . 

Los números bajos se refieren a las normas ISO 14644-1, que especifican el logaritmo 

decimal del número de partículas de 0,1 µm o mayores permitidos por metro cúbico de 

aire. De esta manera, por ejemplo, una sala ISO de clase 5 tendrá como mucho 105 = 

100.000 partículas por m³ de aire, mientras que la clase 3 como en nuestro caso 

tendrá 1000m3 8. Las diferencias en la clasificación de los compuestos estériles y su 

distinción de medicamentos no estériles incluye, pero no se limita, a los datos de ISO 

referentes a la calidad del aire; basura personal y guantería; la formación y evaluación 

del personal en técnicas de manipulación aséptica y esterilización; desinfección de 

guantes y superficies de y especificaciones y monitoreo de la calidad ambiental6,7. Un 

cuarto limpio es así un ambiente de compuestos que es suministrado con aire HEPA 

(High Efficiency Particulate Air) o aire-filtrado HEPA que cumpla al menos con la 

norma ISO Clase 7, a la que el acceso está limitado a personal autorizado y 

capacitado para llevar a cabo la preparación de compuestos estériles6,7. De esta forma, 

en el SF las MAP preparadas tendrían una estabilidad de 48 horas a temperatura 

ambiente y 14 horas en nevera según la USP9. Pero con el recurso a fuentes 

bibliográficas reconocidas es posible asignar tiempos de estabilidad superiores que 

pueden ser empleados. 

 Una manera de abordar con éxito la implantación de la UMP es: disponer de un 

Manual de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) en la UMP; presentar un 

programa de entrenamiento para el personal adscrito a la UMP; alcanzar un consenso 

previo con médicos y enfermeros de las prioridades de la UMP4,5, y elaborar unas 

recomendaciones de preparación de MAP que se mantengan actualizadas para su 

consulta 9,10.   

 Las ventajas que se obtienen de la centralización de la preparación de MAP en 

el servicio de farmacia pueden resumirse principalmente en garantizar mejor 

estabilidad físico-química, asepsia, condiciones de administración, conservación y 

caducidad, y por tanto una reducción significativa del riesgo de errores de medicación 

y problemas relacionados con los medicamentos. Por otra parte, ventajas de tipo 
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asistencial, pues la normalización de la preparación de MAP conlleva un menor riesgo 

de aparición de efectos adversos, aumenta la participación del farmacéutico en la 

individualización posológica y su integración en el equipo asistencial. Por último, las 

UMP conllevan un menor peso económico para la organización, ya que la 

centralización de la preparación optimiza la utilización de recursos, tanto de materiales 

como de personal.3,12 
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1. Conceptos generales 

Recomendaciones para la preparación de medicamentos estériles en el Servicio de 

Farmacia[1] 

 

Preparaciones estériles son considerados productos de alto riesgo debido a: 

 El mayor potencial de contaminación microbiológica de los productos  
preparado en ambiente no controlado;  

 El aumento del riesgo de infección sistémica asociada a estos productos;  
 El aumento del riesgo de errores de medicación en la preparación de 

inyecciones sin la supervisión de farmacia.  
 

 La preparación debe llevarse a cabo en ambientes bien controlados, con 

procedimientos que garanticen la calidad de lo producto final. Esto reduce 

considerablemente el riesgo relacionado con estos productos. 

 Trabajar bajo procedimientos normalizados (PNT) y validados, es una garantía 

para alcanzar el objetivo básico de las UMP. En consecuencia, es altamente aconsejable 

disponer de un documento dinámico, Manual con los Procedimientos Normalizados de 

Trabajo, que deben ser difundidos entre el personal adscrito a la Unidad y tener una 

actualización anual.[2] [3] Este documento debe contemplar los aspectos descritos: 

 Ubicación, distribución física y equipamiento técnico de la UMP 

 Personal, distribución de cargas de trabajo y asignación de funciones, en acuerdo 

con horarios, turnos y niveles de responsabilidad 

 Documentación a utilizar para la identificación, seguimiento control y registro de la 

MAP y de los pacientes 

 Listado actualizado de aditivos IV manejados 

 Gestión del material auxiliar y fungible 

 Criterios  y metodología para la preparación, dispensación, conservación y 

reciclaje de envases de MAP 

 Controles físicos, físico-químicos y biológicos (métodos y periodicidad). 

 Material bibliográfico de consulta frecuente y de referencia 

 Programa de entrenamiento y formación continuada del personal adscrito a la 

UMP 

 Validación (interna y externa) de procesos 

 Indicadores de actividad y calidad en la UMP 
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1. Ubicación, distribución física y equipamiento técnico de la UMP 

La UMP requiere una ubicación estratégica, dentro del Servicio de Farmacia, ya que es 

conveniente que se sitúe próxima al Área de Dosis Unitarias, con un acceso facilitado al 

almacén general a fin de simplificar al máximo el flujo de materiales y personal pero debe 

estar aislada del resto del servicio de farmacia y debe ser accesible  a sólo el personal 

autorizado. [1] [2] 

Un aspecto a tener en cuenta en la UMP es la rutina establecida para la circulación de 

personal y material. En este sentido, a efectos de garantizar la calidad del ambiente, 

parece óptimo disponer de zonas físicamente separadas.[2]Las salas deben presentar 

superficies lisas en paredes y pisos (con zócalos redondeados) que hagan posible la 

limpieza y desinfección con antisépticos adecuados, que debe ser hecha 

diariamente.[1] 

Debe evitarse la presencia de papel, cartón, madera y otros materiales que 

desprenden partículas cerca de las superficies de preparación. 

Debe tener los mecanismos de filtración de aire adecuados, que deben colocarse 

preferentemente en la parte inferior de la sala para permitir un flujo de aire hacia abajo, 

evitando el levantamiento de polvo. 

Dentro de ésta, y según los medicamentos elaborados, deben existir unos 

espaciosdiferenciados, su capacidad debe ser suficiente para permitir un flujo de 

trabajo lógico y una adecuada separación de actividades: 

 Área de almacén, con una superficie suficiente para garantizar la seguridad y 

calidad de losproductos, que contará con estanterías donde se almacena el 

material fungible yproductos que se van a utilizar en la preparación de estos 

medicamentos (equipos de trasvase, jeringas y agujas estériles), su acceso 

debe ser limitado a aquellas personas que van a intervenir en la preparación de 

MAP. [1] [3] 

 Área de trabajo, donde se va registrar prescripciones, programar tratamientos, 

bibliografía, diseñar protocolos de elaboración, documentación y archivo, 

dotado de sistemas informáticos, calculadora y fuentes bibliográficas 

especificas. Es recomendable que esté ubicadodentro del área destinada a la 

elaboración de fórmulas no estériles. [1] [3] 

 Área de elaboración o sala blanca. Con acceso limitado y suficientemente 

separada de otras áreas. [3] Estará dotada con cabina de flujo laminar 

horizontal(CFLH) (con un ancho mínimo de 150 cm) para la elaboración de 

nutricionesparenterales, colirios, inyectables y mezclas intravenosas. Además 

de los controles microbiológicos que puede realizar el Servicio de Medicina 

Preventiva o servicio correspondiente, una empresa especializada debe 

realizar controles de mantenimiento de las campanas de flujo laminar con una 

periodicidad semestral o anual. Se debe disponer de un certificado de los 

controles realizados (caudal volumétrico, flujo, filtros).Esta área debe cumplir 

también con otros requisitos generales como: [1] 

o Tener características adecuadas que impiden la entrada de insectos y 

otros animales ( control de plagas ). [1] 
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o Condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz) durante la 

producción, control de calidad y almacenamiento (incluido el 

almacenamiento en frío) deben definirse y ser monitorizados y, si es 

necesario, controlado. Los resultados del monitoreo deberán ser 

documentados, evaluados y retenidos. Cuando las condiciones están 

fuera de los límites definidos, se deben tomar medidas correctoras 

adecuadas. [1] 

o Lugares de pesaje y muestreo deberán estar suficientemente 

separados de otros áreas de preparación con el fin de evitar la 

contaminación cruzada. [1] 

o La cabina debe se mantener herméticamente cerrada durante su 

utilización. [3] 

El equipamiento técnico necesario para llevar a cabo las funciones habituales en una 

UMP debería ser: [2] [3] 

 Sistema autollenado 

 Cabinas de flujo laminar horizontal y vertical 

 Botiquín de aditivos/Fluidos 

 Material fungible 

 Balanza de precisión 

 Visor de partículas (luz polarizada) 

 pHmetro 

 Frigorífico/congelador dotado de temperatura máxima y mínima 

 Baño de agua con termostato de inmersión 

 Soporte informático en red y con el servicio o/y hospital (Florence) 

 Calculadora 

 Sistemas de lavado de material adecuado 

 Estufa 

 Dosificadores de líquidos 

 Selladora 

 Equipos de filtración esterilizante 

 Equipo para cerrar ampollas y capsular viales 

 Autoclave. 

En la actualidad, los sistemas informáticos deben ser considerados como un 

equipamiento imprescindible para las UMP. de hecho, proporcionan una ayuda 

importante para la reducción de la incidencia y gravedad de los errores en terapia IV, y 

mejoran la obtención, organización, visualización y recuperación de datos. [2] 

2. Personal adscrito a la UMP 

Para garantizar la calidad de las preparaciones es necesario impartir formación 

adecuada en: técnica aséptica, control de  las condiciones ambientales del área de 

trabajo, manejo de equipos y materiales, cálculos de dosificación, técnica 

manipulación, medidas higiénicas, vestuario y otras. Siendo evaluado lo desempeño 

de forma periódica[3] 
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La dotación de personal farmacéutico, de enfermería y no sanitario adscrito al servicio 

de Farmacia de nuestro hospital permite alcanzar la distribución en al Sistemas 

integrales de distribución individualizada de medicamentos (SIDIM) que describe la 

siguiente tabla:[2] 

  DU UMP Total 

Mañana 

Farmacéutico de plantilla 1  1 1  

Diplomado Enfermería o 

Técnico de Farmacia 1 1 2 

Administrativo 1 - 1 

Auxiliar de servicios 

masculino 1 1 2 

Tarde 

Farmacéutico de plantilla 1 1 1 

Farmacéutico localizado 1 1 1 

Diplomado Enfermería o 

Técnico de Farmacia 
1 1 2 

Sábado (de 8h 

a 15h) 

Farmacéutico adjunto 1 - 1 

Diplomado Enfermería o 

Técnico de Farmacia 
1 1 2 

Auxiliar de servicios 

masculino 
1 - 1 

Domingo (de 

8h a 15h) 

Farmacéutico localizado    

Diplomado Enfermería o 

Técnico de Farmacia 
1 1 1 

Días festivos  

(de 8h a 15h) 

Farmacéutico localizado 1  1 

Diplomado Enfermería o 

Técnico de Farmacia 
1 1 1 

Auxiliar de servicios 

masculino 
1 1 1 
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En relación al personal adscrito a la UMP, señalar que se adecua a las necesidades de 

preparación de los MAP durante los turnos de mañana, tarde y noche teniendo en cuenta 

los horarios correspondientes de dispensación de medicamentos por DU tal como se 

muestra en la tabla anterior. [2] 

Hay que señalar que, habitualmente, los MAP en lotes para almacenamiento se preparan 

cuando es menor la carga de trabajo. Las preparaciones para terapia IV domiciliaria se 

realizan dos veces por semana. [2] 

Horario de preparación-dispensación-administración de los MAP’s[2] 

Turno trabajo Horario 

Preparación Dispensación Administración 

Mañana 9:00 a 13:00 14:00 16:00 18:00 20:00 

22:00 

Tarde 17:00 a 20:00 21:00 00:00 04:00 06:00 

08:00 12:00 

 

El personal técnico de farmacia asignado al área funciona en turno rotatorio, no fijo. Esto 

obliga a mantener programas de entrenamiento y de formación continuada y además una 

mayor dedicación del personal farmacéutico y de supervisión. En cambio, tiene como 

principales ventajas el eliminar el riesgo de vacío laboral ante bajas, vacaciones o 

modificaciones de turno de trabajo y, además, disminuye la inseguridad del personal en 

el desempeño de sus funciones. [2] 

 

3. Recepción de la prescripción farmacoterapéutica 

yvalidaciónfarmacéutica 

El proceso se inicia con la llegada de la copia de la prescripción o directamente por 

terminal informática Florence®.[2] [7] [8] El farmacéutico es responsable de la revisión y 

validación de esa prescripción medica. [3] 

Los primeros datos a tener en cuenta son nombre y número de historia clínica del 

paciente, ubicación y médico responsable. En caso de faltar algún dato o existir duda en 

algún punto de la prescripción, el farmacéutico se pone en contacto con el médico 

responsable o bien con el personal de enfermería encargado del paciente, según la 

naturaleza de la consulta o la recomendación que éste quiera efectuar. Este contacto es 

indispensable puesto que cualquier error cometido afectará, a las dosis preparadas (y en 

peor de los casos, administradas).[2] 

Si la prescripción contiene mezclas IV se comprobarán los siguientes aspectos, bien en la 

copia impresa, bien en la pantalla del ordenador.[2] [3] 
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— adecuación de volúmenes/día y tipos de MAP a la situación clínica y ubicación del 

paciente 

— compatibilidad y estabilidad 

— adecuación de los MAP en cuanto a concentración final del aditivo, compatibilidad 

y estabilidad 

— correlación entre la posología (dosis, intervalo), características antropométricas y 

situación clínica del paciente 

— metodología de la administración IV de aditivos teniendo en cuenta si el paciente 

está ingresado en el hospital o en su domicilio 

— adecuación del tratamiento a la patología  

— duración del tratamiento 

Existen MAP que ya tienen validados algunos de estos aspectos (compatibilidad, 

estabilidad y velocidad de perfusión entre otros...) que suelen ser consultadas en la tabla 

de recomendaciones de los medicamentos incluidos en la GFT de lo Hospital.[2] 

En definitiva la revisión farmacéutica de la prescripción médica tiene como objetivos:[2] 

1. Preparar y dispensar MAP que farmacéuticamente sean adecuadas para el paciente; 

es decir que puedan cumplir con normas semejantes a las exigidas a los medicamentos 

IV  preparados por la industria farmacéutica; por tanto, deberán estar exentas de 

contaminantes pirógenos tóxicos, partículas materiales y microbiológicas. Así mismo, 

deberá garantizarse que el aditivo IV utilizado no pierde más del 10% de su actividad 

desde el momento que se prepara la MAP hasta que finaliza su administración al 

paciente. 

2. Preparar y dispensar MAP que terapéuticamente sean adecuadas para el paciente; es 

decir, deberán contener los medicamentos prescritos para la MAP que se prepara y en 

las cantidades correctas de manera que por el ritmo horario de administración dilución del 

aditivo y velocidad de perfusión, se garantice su máxima efectividad y seguridad 

terapéutica. 

3. Preparar y dispensar MAP que cumplan las normas establecidas en cuanto a 

identificación terapéutica. 

4. Cuando la aplicación de estos criterios a todas y cada una de las MAP preparadas en 

el hospital no sean viables, se consideraran de elaboración obligada en la UMP las 

unidades nutrientes y aquellas que por su frecuencia, complejidad o problemas de 

estabilidad sea ineludible la participación farmacéutica. 

5. Realizar el seguimiento terapéutico de todos aquellos tratamientos que por sus 

especiales características requieran la subsiguiente participación del farmacéutico en el 

diseño de nuevas dosis y esto no solamente a nivel hospitalario sino también en 

pacientes externos. 

Una vez realizada la revisión integral de la prescripción médica por el farmacéutico se 

procede a la preparación  por parte del personal técnico de farmacia. [2] 
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4. Preparación del material, realización y dispensación de la mezcla 

Una vez validada la prescripción y antes de iniciar una preparación, se debe 

comprobar: [1] 

 La inexistencia en la zona de trabajo, de cualquier producto, material o 

documento que sea ajeno a la preparación que se va a llevar a cabo. 

 La limpieza adecuada del utillaje y del local. 

 La disponibilidad de la documentación necesaria. 

 La disponibilidad del utillaje a emplear y su funcionamiento adecuado. 

 La disponibilidad de las materias primas en el lugar de trabajo, su etiquetado y 

caducidad debe comprobarse la integridad de los envases y la precensia de 

posibles defectos. [1] [3] 

 

Por eso se empieza por la limpieza y desinfección de la CFLH que se efectuará en los 

siguientes casos: [1] 

 Antes de cualquier trabajo de mantenimiento rutinario o accidental de la cabina. 

 Antes de realizar una prueba de control mecánico o biológico en la zona de 

trabajo. 

 Antes de empezar a trabajar. 

 Siempre que se cambie de programa de trabajo. 

 En caso de que se haya producido un derramamiento de líquido en la mesa de 

trabajo. 

 Al terminar la sesión de trabajo en la cabina. 

El método empleado es el siguiente: [1] 

 Limpiar la superficie de trabajo y las paredes de la campana según lo 

procedimiento de trabajo siguiente. [4] 

 
 

1 
Subir la persiana con cuidado y haciendo tope arriba del todo (de lo contrario salta 

señal de alarma (tecla 5). Se saltar la alarma presionar tecla ESC (tecla 6)) 

2 Encender la cabina (tecla 1) y encender la luz (tecla 4) 

3 
Preparar material y medicación a utilizar e dejar dentro de la cabina en los 

laterales. Intentar que tola la zona central quede lo mas despejada posible para 
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no interferir en el flujo laminar 

4 Dejar todo dentro de 20 a 30 minutos antes de empezar 

5 

Proceder a la realización del preparado (en caso de nutriciones o medicación que 

pudiesen manchar o estropear la superficie de trabajo, se puede usar un campo 

estéril, teniendo la precaución  de que no llegue al fondo ni toque el filtro/flujo) 

6 Al terminar  retirar residuos en su contenedor correspondiente. 

7 

Limpiar con espuma detergente desinfectante de amonio cuaternario (Sanitsurfa, 

ZF Biocida...) usando una gasa... ¡¡OJO!! Limpiar solo superficie y cristales 

NUNCA el filtro frontal 

8 Apagar la cabina (tecla 1) 

9 
Bajar persiana y encender la luz UV (tecla 3). Se apagará sola en 

aproximadamente 2 horas 

10 
Dejar la persiana bajada, lo que es indicativo que estará lista para su uso cuando 

termine el UV. 

 

 La limpieza de los cristales laterales se realizará de arriba hacia abajo y la 

limpieza de la superficie de trabajo se hará desde la parte posterior hacia a la 

parte anterior. 

 Empapar una gasa estéril en abundante alcohol de 70º y limpiar de nuevo la 

campana,en el mismo sentido que en el punto anterior. No debe utilizarse 

alcohol de 70º paralimpiar superficies de metacrilato, ya que se estropea. 

 Encender el flujo de aire y la lámpara germicida al menos treinta minutos antes 

de la elaboración de la fórmula.  

 En la campana se introducirá todo lo necesario para la elaboración de la 

fórmula, retirase de sus envases exteriores (introducir dentro del área de 

trabajo la menor cantidad posible de fuentes de contaminación) previamente 

limpiado con una gasa estéril, humedecida con alcohol de 70º: [1] [3] 

El material necesario para trabajar 

o Materias primas, tamizadas y pesadas en su caso. 

o Envases. 

o Recipiente para residuos[1] 

 

4.1 Limpieza personal y orden para vestir 

 

El personal debe estar formado y entrenado para mantener la máxima asepsia durante 

la preparación. Las recomendaciones son las siguientes: 

o Debe emplearse ropa adecuada en función de la fórmula magistral o 

preparación a preparar, usando siempre bata o pantalón y camisa sanitarios 

así como bata estéril (desechable con puños elásticos, de material no poroso y 

no productor de partículas), gorro, calzado, guantes quirúrgicos y mascarilla 

cuando se trabaja en zona estéril. La renovación y limpieza de la vestimenta 

anteriormente citada debe realizarse de forma regular y cada vez que sea 

necesario.  [3] [5] 
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o Se separarán temporalmente de la preparación a las personas afectadas por 

lesionesen la piel o afecciones que impliquen un riesgo de contaminación de 

los productos a elaborar. [5] 

o Se utilizará jabón líquido y papel de celulosa (o en su defecto Betadine®) en 

aseos y lavabos. Deben usar-se soluciones hidroalcohólicas para la higiene de 

manos entre manipulaciones y entre cada cambio de guantes para reducir la 

posible contaminación microbiana. [5] 

o El personal del laboratorio deberá mantener un alto grado de higiene personal, 

conservando sus manos y ropa de trabajo escrupulosamente limpias. [5] 

o Las prendas de vestuario de protección no deben ser utilizados fuera del área 

de preparación.[3] 

 

Antes de entrar en el área de preparación de MIV[5] 

1. Retire todas las prendas exteriores personales  

2. Retire los cosméticos  

3. Quítese las joyas de las manos, las muñecas o cualquier otro visible. No es 

permitido uñas artificiales 

4. Colocar lo EPP (equipamiento protector personal) en el siguiente orden: 

Zapatos exclusivos o cubiertos, cubrirse el pelo, la máscara pala el rostro y 

gafas de protección 

5. llevar a cabo los procedimientos de limpieza de  

 

Al entrar en el área de preparación de MIV 

1. Lavado de manos antiséptico con lavado quirúrgico  

2. Utilizar guantes sin polvo y estériles 

 

4.2Etiquetas de identificación  

 

Una vez informatizadas las prescripciones recibidas en cada turno de trabajo, se 

imprimen las etiquetas de identificación de las preparaciones correspondientes a cada 

unidad de hospitalización y turno de dispensación para que el personal auxiliar prepare 

los fluidos y aditivos necesarios para elaborar las MIV correspondientes. Estas etiquetas  

deben incluir:[1] [2] 

a) Nombre (del paciente y médico responsable) 

b) Número de historia clínica y ubicación 

c) Descripción de la forma farmacéutica y concentración 

d) Fórmula (vehículo, aditivo y volumen total) 

e) Fecha y hora de administración 

f) Detalles del paquete (numero de lote) 

g) Condiciones de administración (velocidad de perfusión, tiempo de administración 

y duración de la perfusión) 

h) Las condiciones de almacenamiento, los requisitos microbiológicos y cualquier 

especial precaucione de manipulación 

i) Periodo de validez. [2] [3] 
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Ejemplo: 

 

La identificación de las unidades de MIV se llevan a cabo antes de su preparación; es 

decir las etiquetas impresas informáticamente se pegan al envase de MIV cuando se 

prepara el material. Este hecho permite conocer en todo momento que se va a hacer 

con ese envase. Las etiquetas se fijan a la superficie de los envases de las MIV 

procurando siempre respetar el nombre registrado de la MIV, lote de fabricación y 

fecha de caducidad. Seguidamente se realiza una primera clasificación separando las 

MIV que se van a utilizar como vehículos, lo cual coincide, generalmente, con los de 

pequeño volumen. Los fluidos etiquetados, junto con los aditivos necesarios para la 

preparación de las MIV se introducen en la Sala Blanca donde el personal de 

enfermería procede a su preparación.[2] 

Junto con la etiqueta se debe elaborar para cada mezcla una hoja con la metódica de 

elaboración, un documento de trabajo para la recogida de los materiales y 

medicamentos necesarios y fase de preparación. En ella se indican los cálculos para 

cada una de las dosis a preparar y pasos a realizar en la elaboración. Es firmada por 

el técnico y farmacéutico responsable. [3]   

 

4.3 Criterios  y metodología para la preparación y dispensación 

Las MIV de elevada demanda en el Hospital y con un período de estabilidad 

suficientemente prolongado, son susceptibles de ser preparadas a priori por el Servicio 

de Farmacia, o bien por la industria farmacéutica. De una forma o de otra, esto permite 

disponer de existencias para su utilización inmediata, lo que facilita la distribución más 

racional y programada del trabajo dentro de la Sala Blanca, evitando la sobrecarga de 

trabajo en periodos cortos de tiempo (picos carga de trabajo). Las preparación de 

lasMIV’s se realiza durante los turnos de mañana, tarde y noche, teniendo en cuenta 

los horarios correspondientes de dispensación de medicamentos por DU y 

coordinando el resto de preparaciones IV, es decir UNP, citostáticos y lotes de MIV 

para stock. [2] 

Una vez finalizada la preparación de las MIV y antes de proceder a su distribución se 

efectúa la revisión de las mismas (inspección visual, correcta identificación…) y se 

clasifican, en los cestillos destinados para su dispensación a la unidad de 

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE 

SERVICIO DE FARMACIA 

 

AMIKACINA 500MG/ 2ML VIAL  EFG 

IV intermitente: SF/G5% 100-200 ml en 30-60 min 

Paciente:  XXX    Cama:000-X Médico: xxx 

LOTE:   xxx                            CADUCIDAD:09/05/2014 

Fecha de elaboración: 10/03/2014  

 

 Conservar en nevera (4-8ºC). Proteger del calor. 
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Hospitalización correspondiente por el celador si el paciente está ingresado. En el 

caso de pacientes externos, es el personal auxiliar de la unidad correspondiente el que 

acude al SF a recoger los tratamientos, en el caso de Hospital de Día cuando se les 

confirma su preparación por terminal informática y en el caso de la UHD los martes y 

los viernes a las 8h. [2] 

La mayoría de las MIV poseen una estabilidad a temperatura ambiente que permite su 

fácil reutilización  en el caso de no ser administrada al paciente y devueltas al Servicio 

de Farmacia. En cambio, algunas MIV, conservadas a temperatura ambiente, pierden 

su validez en un corto espacio de tiempo (por ejemplo Imipenem/Cilastatina 10h, 

Piperacilina/Tazobactam 24h, Claritromicina 3h..); sin embargo este período de tiempo 

puede prolongarse a 48h si se conservan refrigeradas. [2] 

Ante este hecho y para prolongar la validez de aquellas MIV de elevado coste y poca 

estabilidad, estas MIV se distribuyen a través de la cadena de frío. Las MIV se 

introducen en una nevera portátil provista en su interior de unos condensadores de frío 

congelados. Previamente se comprobó que en estas condiciones se mantenían las 

MIV en un ámbito de temperaturas comprendido entre 4 y 8ºC durante un período de 

tiempo equivalente al que permanecen en la UH en cada turno antes de su devolución 

(aproximadamente 10-12 horas). 

Se dispone una nevera por UH y turno de dispensación, una vez en la UH la nevera se 

abre sólo para sacar las MIV’s inmediatamente antes de su administración y se 

devuelve al Servicio de Farmacia con las no administradas en el siguiente turno de 

dispensación. En el caso de la UHD estas MIV se depositan en el frigorífico del 

domicilio hasta su administración. [2] 

1. Técnica aséptica  

La preparación de MIV estériles tiene 

que estar asegurada por destreza 

técnica de lo personal cualificado y 

llevarse a cabo por técnica aséptica. 

Los procedimientos son los siguientes: 

 Asegurar limpieza y ausencia de 

partículas en la superficie de las 

ampollas previo a la su apertura y a 

la utilización de los viales (limpiar las 

ampollas y la superficie elastomérica 

de los viales con una gasa 

impregnada en alcohol 70º, en una 

sola dirección para asegurar la 

eliminación de partículas y hacer la 

apertura o inyección del vial 

después del alcohol se tener 

evaporado). 

 Nunca tocar durante la 

preparación en el extremo final de 

las agujas, el cono de las jeringas, 

los cuellos de las ampollas y la zona 

elastomérica del vial tras su 

desinfección (zonas de alto riesgo 

de contaminación). 

 Todas las operaciones deben 

realizarse al menos a 15cm del 

extremo de la CFL. 

 En la eliminación del aire de las 

jeringas, tapar la aguja con su tapón 

o cobertura, de modo que se 

minimice la exposición de la misma 

al ambiente, previo a la inyección. 

 Una vez realizada la 

administración, deseche las agujas y 

jeringas convenientemente en los 

contenedores de seguridad. 

 Si durante la preparación por 

accidente se ha producido un 

contacto que haya podido 

contaminar la aguja, jeringa o vial, 
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desechar el medicamento y volver a 

empezar una nueva preparación. 

2. Medida de los volúmenes para la 

preparación y dosificación 

 Para una mayor precisión en la 

medida, utilizar la jeringa con el 

volumen más próximo al 

volumen necesario de solución 

de reconstitución y de la 

solución inyectable a dosificar 

en  el paciente.  

 Comprobar el volumen cargado 

en la jeringa una vez eliminado 

el aire por completo. 

 Las medidas de volumen que 

incluyan decimales deberán 

realizarse con las jeringas que 

provean una escala de medida 

adecuada (fracciones de 0,5 mL 

o 0,01 mL). 

 En el caso poblaciones 

pediátricas o de volúmenes 

inferiores a 0,1 mL, se debe 

asegurar que el volumen 

cargado incluye el purgado del 

cono final de la jeringa y dela 

aguja de inyección. 

3.Zona de preparación 

La elaboración de preparados en 

ambientes no estériles debe realizarse 

en “zonas diferenciadas de preparación 

de medicamentos” que deben estar 

presentes en las plantas y en lo 

servicio de farmacia. Estas áreas 

deben: 

 Ser alejadas de corrientes de 

aire permanentes, ventanas y 

puertas abiertas o mal aisladas, 

zonas de obras, cocinas y 

almacén de comidas, zona de 

muestras de sangre y otros 

fluidos, separadas de las zonas 

de atención y movimiento de 

pacientes. 

 Tener asegurada diariamente la 

limpieza y desinfección de las 

superficies de trabajo y el suelo. 

 Exentas de la presencia de 

papel, cartón, madera y otros 

materiales que desprenden 

partículas cerca de las 

superficies de preparación. 

 Asegurar la ausencia de posible 

material contaminante en la 

superficie de preparación, como 

material contaminado de los 

pacientes, productos 

caducados, material de 

desecho, etc. Las jeringas y 

agujas utilizadas deben 

desecharse en los 

contenedores de seguridad 

apropiados una vez utilizados 

para evitar contaminaciones o 

errores por la reutilización. 

 Almacenar en la zona de 

preparación los equipos de 

trasvase, jeringas y agujas 

estériles de un solo uso sin 

abrir, de forma que se asegure 

su calidad óptima. 

4. Identificación y Etiquetado. 

Las preparaciones deben estar 

correctamente identificadas yhan de 

ser etiquetadas por el personal que las 

elabora (excepto aquellas en bolo que 

van a ser administradas 

inmediatamente después de ser 

preparadas) 

 Bajo ninguna circunstancia 

una persona puede tener al 

mismo tiempo en la mano 

varias jeringas o 

preparaciones sin 

identificar. 

 El etiquetado de los 

medicamentos estériles 

debe contener la siguiente 

información: 



 

72 
 

– Nombre del medicamento. 

– Dosis expresada como cantidad total 

del principio activoy concentración de la 

solución. 

– Vía de administración. 

– Velocidad y duración de la 

administración, cuandoproceda. 

– Volumen final, cuando proceda. 

– Fecha y hora de preparación. 

– Fecha límite de utilización o 

caducidad. 

–Nombre o iníciales que permitan 

identificar el personalque lo prepara. 

– Etiquetaidentificativa del paciente que 

indique su nombrecompleto, número de 

historia, cama y ubicación. 

5. Higiene y desinfección 

El personal debe estarformado y 

entrenado para mantener la máxima 

asepsiadurante la preparación, 

teniendo en cuenta las 

siguientesconsideraciones: 

 Implementación de un 

programa de higiene de 

manos obligatorio para 

todas las unidades y 

personal sanitario que está 

implicado en la elaboración 

y manipulación de 

preparados estériles. 

 Utilizar soluciones 

hidroalcohólicas para la 

higiene de manos entre 

manipulaciones y entre 

cada cambio de guantes  

 Usar siempre guantes sin 

polvo y hacer previa higiene 

de manos. 

 Evitar la exposición a los 

preparados estériles cuando 

el personal tenga alguna 

infección activa o entonces 

recorrer a medidas de 

protección adicionales 

(mascarilla, guantes, gafas) 

para el personal 

manipulador. En caso de 

infecciones graves, evitar la 

manipulación de estériles 

por el personal infectado. 

6. Preparación y tiempo hasta 

administración:Uso inmediato 

El tiempo transcurrido desde la 

preparación hasta laadministración del 

medicamento es un factor crítico de 

cara ala contaminación microbiológica 

de un medicamento,especialmente 

cuando se prepara fuera de las 

cabinasestériles y por eso, las 

preparaciones estérilesrealizadas en 

planta deben ser de uso inmediato 

(administrar no máximo hasta 1-2 

horas). En todo ese tiempo se debe 

asegurar sucorrecta conservación. 

 Las ampollas se deben abrir 

inmediatamente antes de la 

preparación de la mezcla 

(justo antes de cargar la 

dosis enla jeringa) y se debe 

desechar siempre el 

sobrante tras la elaboración. 

 Se recomienda el uso de 

preparados parenterales 

monodosis para uso 

exclusivo de un único 

paciente. El sobrante se 

desechará tras la 

elaboración y administración 

al paciente. 

7. Envases multidosis en las 

preparaciones estériles  

 Solo preparaciones 

comerciales con 

conservantespueden ser 
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calificados como multidosis. 

Estas aseguran una 

estabilidad microbiológica 

demayor duración, de hasta 

28 días, siempre siguiendo 

las indicaciones de 

conservaciónque establece 

la ficha técnica. La 

superficie de inyección de 

los viales debe siempre ser 

limpia con una gasa de 

alcohol 70º antes de 

lainserción de la aguja, y 

asegurar la limpieza y 

ausencia de partículas en 

lasuperficie antes de volver 

a utilizar el vial de nuevo. 

 Se debe cambiar siempre 

tanto de laaguja estéril de 

inserción como de jeringas 

u otrossistemas estériles, 

en cada inserción. 

 Usar selladores adhesivos 

en loselastómeros de los 

viales que su esterilidad 

durante su tiempo máximo 

deutilización (Usar 

preferencialmente 

adhesivosindicadores de 

inyección en los viales 

multidosis quepermitan 

reconocer los viales que ya 

han sido perforados). 

8.  Al final comprobar la identidad y el 

número de unidades utilizadas sobre 

los envases vacíos. Integridad, 

ausencia de partículas, color 

apropiado, ausencia de turbidez y 

volumen de la solución final así como 

los datos de la etiqueta en la MIV. 

 

 No dejar la aguja insertada en el 

vial para la dosificación con 

diferentes jeringas para 

múltiples pacientes o para 

múltiples dosis en un mismo 

paciente, debido al alto riesgo 

de contaminación. 

 Comprobar, antes de cada 

administración, que el 

medicamento está en buenas 

condiciones para su utilización. 

En el caso de soluciones, no 

deben observarse partículas y 

en el caso de suspensiones no 

deben observarse agregados en 

las paredes del vial. 

 Los preparados multidosis, 

como plumas de insulina, 

hormonas,  interferones, etc., en 

los que se insertan agujas en 

forma de rosca con capuchón 

exterior, deben ser siempre de 

uso unipersonal. 

o Se deben almacenar 

cerca del paciente 

(cuando se pueden 

conservar a la 

temperatura ambiente) 

o, se van a conservarse 

en nevera o espacio 

común, deben estar 

identificados 

correctamente (nombre 

y apellidos y el número 

de historia del paciente). 

o Indicar siempre la fecha 

de primera apertura y la 

fecha límite de 

utilización. 

o Al alta hospitalaria del 

paciente se le entregará 

la pluma, y si no procede 

la continuación del 

tratamiento, ésta se 

desechará. 

 Si durante la manipulación se 

produce algún incidente que 

comprometa la esterilidad del 

vial multidosis, éste será 

desechado.
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5.4.  Recepción y administración 

 

Una vez han llegado los tratamientos IV a cada una delas unidades son revisados por el 

personal de enfermería, siendo los responsables de su conservación, manipulación y 

administración evitando cualquier riesgo de contaminación. En la administración de MIV 

debe tenerse en cuenta, además de las complicaciones inherentes a la terapia IV, el 

hecho de que algunos de estos agentes son irritantes debiendo prestar especial atención 

a su posible extravasación y flebitis. [2] 

 

 5.5.  Devolución, conservación y reciclaje 

 

La devolución de unidades de MIV al servicio de Farmacia debe considerarse en detalle y 

tener en cuenta que el porcentaje de devolución y reciclaje es un parámetro de eficiencia 

de la UMIV. Las MIV preparadas y no administradas alcanzan una doble dimensión ya 

que, por una parte inciden negativamente en los costes de la terapia IV y por otra, 

guardan estrecha correlación con el nivel de cumplimiento de la prescripción y los errores 

potenciales de medicación. [2] 

Ya que el hecho de las devoluciones de MIV es inevitable, se hace necesario tomar una 

serie de medidas encaminadas a aumentar la eficiencia de la UTIV como podrían ser: [2] 

 aumentar la colaboración del personal médico y de enfermería con el SIDIM  

 establecer sistemas dinámicos de comunicación entre las Unidades de 

Hospitalización y el SIDIM 

 sincronizar los horarios de preparación y distribución con la visita médica 

 incrementar y mantener protocolos terapéuticos 

 estandarizar vehículos y aditivos 

 establecer programas de mejora de calidad que disminuyan los errores de 

prescripción, transcripción, preparación, conservación, dispensación y/o 

administración. 

Las MIV devueltas al Servicio de Farmacia son revisadas por el personal de enfermería 

averiguando el motivo de la devolución y actualizando, con esta información, el 

tratamiento del paciente. La TIVD dispensada y no administrada al paciente, sea por 

cambio de tratamiento, paso a vía oral del tratamiento o exitus, es devuelta por el 

personal de enfermería, y posteriormente por la auxiliar al SF. [2] 

Asimismo, en cada turno de dispensación, se revisa que las MIV hayan sido devueltas en 

buenas condiciones: aspecto externo, alteraciones visuales, partículas, integridad del 

sellado y etiquetado, desechando aquellas que no ofrezcan suficientes garantías de 

conservación. A las MIV que pasan este primer control se les asigna una fecha de 

caducidad en función de la fecha de preparación y el tiempo de estabilidad indicado en la 

bibliografía para las condiciones de conservación a las que han sido sometidas. Las MIV 
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de las que se carece de datos de estabilidad o haya prescrito dicho período son 

desechadas. [2] 

 

 5.6. Documentación 

Un elemento esencial en los Servicios de Farmacia es la provisión de documentación 

adecuada que refleje las actividades asistenciales y todo el proceso de asistencia al 

paciente. La información de todas las actividades desarrolladas en la UTIV posibilita la 

realización de estadísticas y la cumplimentación de los indicadores asistenciales.[2] 

Los documentos de trabajo de la UMIV deberán ser elaborados, fechados y firmados por 

el farmacéutico y archivados al menos 3 años. [3] 

La documentación alcanza una triple dimensión, en primer lugar es el reflejo de los 

servicios realizados, en segundo lugar es el soporte que permite al farmacéutico evaluar 

la calidad de sus servicios y los resultados obtenidos en el paciente, y por último implica 

responsabilidad.[2] 

La documentación de la UMIV estará constituida por: 

 Manual de procedimientos de trabajo 

 Tratamiento de desechos y derrames 

 Procedimientos normalizados de mantenimiento y calibración del material y los 

equipos. 

 Procedimiento normalizado de elaboración de MIV[3] 

El farmacéutico debe también emitir periódicamente un informe. Dicho informe debe reflejar 

los siguientes datos: 

 Número de mezclas diario y por grupos de aditivos (antibióticos, citotóxicos, otros 

medicamentos). 

 Número total de mezclas, media diaria y máximo diario. 

  Número de mezclas y pacientes por servicio, indicando tipo de asistencia 

(ambulatorio o ingresado). 

  Número total de pacientes atendidos y por tipo de mezcla. 

  Número de ciclos de quimioterapia preparados por Servicio y por tipo de 

asistencia del paciente (ingresado, ambulatorio).[3] 

  

 

6. Control de Calidad 

Evaluación de la calidad de una UMIV debe tener en cuenta: 

 Validación de la cabina de seguridad biológica, anual y siempre que cambie su 

localización: 

 Eficiencia del filtro HEPA y numero de horas de trabajo. 

 Contaje de partículas no visibles. 
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 Mediciones anemométricas (medida trimestral de la velocidad del aire, medida 

en toda la superficie de flujo laminar). 

 Intensidad luminosa y nivel de ruido en la zona de trabajo. 

 Test de humo (verificación de la eficacia de la barrera de presión protectora y 

detección de posibles fugas en el filtro). 

 Revisión eléctrica ( motores, componentes electrónicos).  

 Control ambiental, 3-6 meses, contenido microbiano del ambiente 

 Revisión del funcionamiento de frigorificos y congeladores 

 Revisión del funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aire 

 Validación del procedimiento de trabajo aséptico, semestralmente 

 Validación del producto final: 

 Inspección visual 

 Transparencia 

 ausencia de partículas 

 comprobación del color habitual de la mezcla final. 
 Control del personal manipulador, ejemplo, incidentes o exposiciones accidentales 

y medidas de precaución tomadas. [3] 

Debe ser registrado y archivado durante un periodo de tiempo establecido (3-5 años) de 

los resultados de la evaluación y entrenamiento del personal encargado de la 

preparación, los controles de temperatura de frigoríficos y congeladores dedicados a 

almacén de medicamentos y mezclas finales que lo requieran, y los resultados de las 

validaciones de cabinas y controles microbiológicos.[3] 
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Anexo 14 

“Gestión de la Seguridad del Paciente” 
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Anexo 15 

"Factores limitantes en las terapias con biológicos" 

 

 



 

 

 

 

 

 

22-04-2014 




