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Resumo  

O relatório de estágio corresponde ao relato pessoal de uma das etapas mais importantes 

no percurso académico de um estudante de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto. O estágio curricular corresponde à aplicação prática 

de todo o conhecimento teórico absorvido durante o resto do mestrado integrado. Só no 

terreno é que se consegue identificar e resolver possíveis situações do dia-a-dia de uma 

farmácia comunitária e além disso é quando se começa a assimilar a normal gestão e 

funcionamento do circuito do medicamento. É possível também alargar o conhecimento 

de todos os produtos que se comercializam neste tipo de estabelecimento podendo 

colmatar possíveis falhas que ainda tenhamos. Esta etapa é fundamental para qualquer 

estudante se tornar farmacêutico pois durante estes meses tem contacto direto com os 

utentes da farmácia, podendo aprender e contribuir da melhor maneira para a saúde da 

comunidade. Além disso, é durante este período que se começa a lidar com processos de 

gestão financeira, podendo assim aprender conceitos necessários à gestão de uma 

farmácia comunitária.  

O presente relatório é o relato do meu estágio durante os três meses em que estive a 

estagiar na Farmácia da Boa Nova. Este está dividido em duas partes, sendo que a 

primeira aborda temáticas relacionadas com a rotina de uma farmácia comunitária em 

Portugal. Aqui estão descritas todas as etapas do circuito que é percorrido pelo 

medicamento numa farmácia comunitária (Pedidos, Receção, Armazenamento, Dispensa, 

Faturação) e a descrição do funcionamento da farmácia onde tive o privilégio de percorrer 

este caminho.A segunda parte diz respeito aos projetos que foram desenvolvidos por mim 

durante o meu estágio curricular de maneira a desenvolver as minhas aptidões e a 

contribuir para o bom funcionamento da farmácia. Assim, encontra-se neste segmento a 

descrição da campanha de sensibilização sobre a Depressão Major que realizei, que tinha 

como objetivo o alerta da população da farmácia para este tipo de patologia. Este foi feito 

através da divulgação de um panfleto que informava sobre várias características 

identificativas da doença e aconselhamento para possíveis tratamentos. Tive também a 

oportunidade de desenvolver uma análise de mercado adaptado aos serviços de 

dispensação de medicamentos personalizada, de forma a perceber a importância deste 

tipo de serviço no mercado e analisar a que público é que este se destinava. Além disso 

consegui averiguar qual o valor de mercado do produto em questão para o público alvo. 
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Parte I 

1- Introdução 

Este período de seis meses, de estágio curricular (EC), para além de testar e consolidar toda a 

nossa preparação a nível de conhecimentos teóricos, prepara os alunos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas para a realidade do mercado de trabalho onde apenas os conhecimentos, 

que adquirimos até ao momento, são insuficientes. 

O meu EC, em Portugal, decorreu de dezembro de 2016 a março de 2017, na Farmácia Boa Nova, 

em Valadares (Vila Nova de Gaia). A escolha da farmácia em si foi feita considerando a 

proximidade que esta apresenta em relação à minha residência. Posso dizer que foi a escolha 

acertada, pois desde o primeiro contacto com a equipa que me senti completamente adaptado e 

com a certeza que esta era muito competente. 

O horário que fiz, ao longo deste percurso prático, foi entre as 09:00 e as 17:00, com uma 

interrupção para almoço de uma hora, perfazendo assim as horas pretendidas para esta 

componente curricular.  

Durante o período de estágio tive a oportunidade de ter contacto com dois programas informáticos 

(Winphar® e Sifarma® 2000) e a duas realidades socioeconómicas completamente distintas. No 

entanto, irei dar mais ênfase e aprofundarei mais a rotina da Farmácia Boa Nova, onde estive 

efetivamente a fazer o meu estágio.   

O presente relatório encontrar-se-á dividido em duas partes, sendo que na primeira vou descrever 

todas as atividades de rotina e comuns numa farmácia comunitária, tendo a vantagem de poder 

relatar duas realidades diferentes, visto que me surgiu a oportunidade, durante um pequeno 

período, de frequentar a Farmácia Trofense que pertence ao mesmo grupo comercial. Na segunda 

parte irei expor dois temas que fui desenvolvendo ao longo destes três meses com o único objetivo 

de promover a saúde comunitária nas farmácias em que estava a frequentar. Na tabela seguinte 

(Tabela 1) apresento o conogramas das atividades que desenvolvi durante o meu estágio. 

 

 

Atividades Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Gestão em 

Farmácia 
 X X X 

Serviços 

Farmacêuticos 
X X X X 

Atendimento 

ao público 
X X X X 

Projeto I  X   

Projeto II   X  

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia da Boa Nova 
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2- Farmácia Boa Nova 

2.1- Localização, enquadramento socioeconómico e horário de funcionamento 

A Farmácia Boa Nova (FBN) é uma farmácia relativamente recente, ocupando o espaço físico 

que anteriormente pertencia à Farmácia Vitis, tendo estado em processo de transição durante todo 

o meu estágio. No entanto, a equipa técnica manteve-se igual e as instalações continuam a 

localizar-se na rua da Boa nova, nº 125 em Valadares. A farmácia encontra-se bastante perto do 

centro de saúde de Valadares, o que contribui para que a maior parte das compras feitas nesta 

farmácia sejam para tratamentos continuados/crónicos. Além disso, nas suas redondezas conta 

com a presença de duas escolas (ensino primário e secundário), vários cafés, paragens de 

autocarro e um bairro social. Graças a este último, muitos dos clientes da FBN apresentam um 

quadro socioeconómico relativamente baixo, justificando várias estratégias da farmácia para 

ultrapassar esta dificuldade económica, como por exemplo a parceria com a Conferência de S. 

Vicente de Paulo - Masculina e Feminina que comparticipa na totalidade os tratamentos crónicos 

de certos pacientes com dificuldades económicas acrescidas. Cumprindo com o disposto na 

Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro[1], o horário de funcionamento semanal da FBN está 

compreendido entre as 09h00 até às 20h00 sem interrupções, em dias úteis, e das 09h00 até às 

13h00 aos sábados. Está ainda aberta em horário noturno de treze em treze dias, respeitando o 

regime de rotatividade acordado com as farmácias da mesma área, dando o auxílio necessário à 

quantidade populacional da área que abrange.  

2.2- Propriedade, direção técnica e funcionários 

A FBN pertence a um grupo comercial que detém quatro farmácias (Farmácia Trofense, FBN, 

Farmácia Falcão e Farmácia do Juncal), tendo adquirido a FBN muito recentemente. Quanto à 

equipa que constitui a farmácia, e respeitando os requisitos descritos no Decreto-lei (DL) n.º 

307/2007, de 31 de agosto[2] que estabelece o regime jurídico das farmácias comunitárias e que 

defende que as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico e de outro 

farmacêutico que podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

devidamente habilitado no âmbito das funções de coadjuvação na área farmacêutica, a FBN é 

constituída por um diretor técnico (Drª Patrícia Ferreira) e um farmacêutico adjunto (Dr. Afonso 

Neves) formando um quadro farmacêutico bastante notório e profissional capaz de assegurar todo 

o trabalho desenvolvido na instituição. Para totalizar a equipa de cinco elementos, a farmácia 

conta com mais três técnicos de farmácia que já contam com bastante experiência profissional. 

As tarefas diárias são distribuídas a cada um dos membros da equipa, no entanto existe uma 

rotatividade nas funções desempenhadas para que toda a gente esteja em contacto com todas as 

atividades desenvolvidas na FBN. 
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2.3 - Instalações e equipamentos 

2.3.1 – Parte interior 

Pode-se considerar que a FBN está dividida em 7 zonas: zona de atendimento ao público, zona 

sanitária, gabinete de apoio ao utente, área de armazenamento, escritório, zona de receção de 

encomendas e um laboratório.  

A área de atendimento ao público (Anexo 1) conta com quatro balcões e uma zona bastante grande 

com lineares de exposição, bastante visíveis a todo o público que entra na farmácia. Além destes 

existem no meio da área de atendimento duas gôndolas reservadas aos produtos sazonais ou 

promoções comerciais. Nesta zona ainda podemos encontrar uma balança. Os quatro balcões 

estão todos equipados com computador, rato, teclado, leitor de código de barras e impressora. 

Atrás destes, existe uma área exposta de grande visibilidade ao público, reservado a 

medicamentos não sujeitos a receita médica de maior interesse, mais uma vez, dependendo da 

altura do ano/promoções comerciais.  

No gabinete de atendimento ao utente (Anexo 2) existe todo o material para os serviços 

farmacêuticos que a farmácia pratica. Inclui o aparelho para realizar todos os testes bioquímico 

(Colesterol, glicémia, triglicerídeos, entre outros que serão mais a frente explanados) e todo o 

material aliado aos mesmos, um aparelho para medir a pressão arterial (PA) e material curativo, 

uma bomba de oxigénio e um desfibrilador para situações de emergência. Este gabinete tem como 

função também a área reservada para as consultas de podologia, audição, nutrição e reuniões ou 

eventuais formações.  

A área de armazenamento (Anexo 3) está disposta por várias gavetas/armários ordenados por 

ordem alfabética (quando esta coincide, a variável dosagem decide). Numa parte inferior esquerda 

estão dispostos todos os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) em forma de 

comprimido. Os xaropes, carteiras e as ampolas bebíveis estão na parte superior e ainda podemos 

encontrar mais na parte direita todos os produtos reservados à oftalmologia e ainda injetáveis. 

Num armário semelhante, podemos encontrar os supositórios, óvulos, produtos de higiene 

feminina, produtos para o controlo da diabetes e para adesivos transdérmicos. A farmácia dispõe 

ainda de um armário exclusivamente reservado para pomadas/géis e outro para produtos 

dentários. Existe ainda um frigorífico para armazenar os produtos termolábeis e uma área 

reservada aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

No laboratório, existe também um armário para colocar o excesso de produtos, que não têm lugar 

nos armários para eles reservados. Aqui podemos contar com uma bancada para preparação de 

xaropes e todo o material para os dispositivos de dose unitária.  
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A farmácia encontra-se sobre vigilância vinte e quatro horas por dia, com auxílio de 

videovigilância sendo que é possível captar imagens de todas as áreas da farmácia com a exceção 

da zona sanitária, gabinete de apoio aos utentes e o escritório. 

2.3.1- Parte exterior 

A FBN está instalada no rés-do-chão de um prédio habitacional. O acesso para os utentes é feito 

através de uma porta de vidro frontal e automática. Nesta parte frontal ainda podemos encontrar 

duas montras que também servem como publicidade de certos produtos à escolha da farmácia e 

por cima destas, mesmo na fachada, podemos visualizar uma placa a sinalizar uma farmácia. A 

entrega de encomendas é efetuada por uma porta lateral da farmácia que vai dar diretamente à 

zona de receção de encomendas. A oferecer elevada visibilidade à farmácia encontra-se, depois 

do jardim, uma cruz verde com o nome da FBN mesmo à face da estrada. 

2.4 -Fontes de informação e serviços farmacêuticos 

Para que a atividade farmacêutica ocorra na perfeição e sem qualquer equívoco numa farmácia 

comunitária é obrigatório possuir certas fontes de informação (Prontuário terapêutico e 

Farmacopeia Portuguesa) [3] mantendo a sua biblioteca de material de apoio sempre muito bem 

estruturada e atualizada. Na FBN esta biblioteca encontra-se numa estante na área da receção de 

encomendas (Anexo 4) que também é destinada à arquivação de material de faturação e receitas. 

Quanto aos serviços farmacêuticos prestados a FBN dispõe de determinação de: HDL-colesterol, 

LDL-colesterol, colesterol total, triglicerídeos, cálculo de risco cardiovascular, transaminases 

(GGT, GOT, GPT), creatinina, ureia, ácido úrico, hemoglobina, índice internacional normalizado 

(relacionado com a coagulação do sangue), glucose, PA, peso, altura, índice de gordura e por fim 

também dispõe de aplicação de vacinas. À exceção deste último, que é gratuito, todas as 

determinações têm o seu custo económico.  

2.5- Farmácia Trofense 

Como já foi referido anteriormente, tive a oportunidade e o prazer de parte do meu EC ter sido 

feito numa farmácia do mesmo grupo comercial, onde pude alargar ainda mais os meus 

conhecimentos a nível de farmácia comunitária. Isto porque tive em contacto com uma realidade 

completamente diferente, onde o nível socioeconómico da população era consideravelmente 

superior, resultando num contacto de vendas com produtos completamente distintos entre eles 

produtos de cosmética e uma gama enorme de MNSRM. Tive também a chance de estar em 

contacto com um programa informático, que está presente na maioria das farmácias em Portugal, 

o que me auxiliou bastante em termos de conhecimentos que provavelmente vou necessitar num 

futuro próximo. Além disso, e não menos importante, pude testar as minhas capacidades em me 

conseguir adaptar a um ambiente, equipa e método de trabalho completamente díspar do que vinha 
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habituado. Em suma, foi uma experiência muito enriquecedora tanto a nível pessoal como a nível 

profissional, evoluindo o meu nível de responsabilidade e organização temporal sendo que a 

localização desta farmácia ficava bastante mais afastada da minha residência. 

3- Gestão e o funcionamento na farmácia comunitária 

Todas as farmácias comunitárias têm a sua forma de gestão e de funcionamento de trabalho. No 

entanto, todas detêm uma coisa em comum, que é a necessidade de um plano de gestão e método 

de trabalho que lhes permita ter um negócio sustentável para que seja possível continuar a fornecer 

um serviço de saúde à população em geral. Como na atualidade atravessamos dias menos 

prósperos a nível de faturação, comparativamente a outras épocas, cada farmácia deve adaptar-se 

a vários fatores como o público, método de gestão de stocks, compras e vendas, entre outros.  

3.1- Sistema informático 

Na FBN o programa informático que é corrido em todos os computadores é o Winphar®, que 

detém ferramentas que auxiliam em todas as etapas do circuito do medicamento dentro de uma 

farmácia comunitária. Trata-se de um sistema bastante intuitivo e que nos permite sempre saber 

qual foi o funcionário que executou uma tarefa especifica pois cada um é detentor do seu código 

identificativo com respetiva password. No meu ponto de vista este apresenta uma grande 

vantagem perante o outro sistema com que tive contacto, pois o processo de atendimento é muito 

mais imediato pois conseguimos ver ao longo de todo o processo de uma venda, em que 

necessitamos de aceder a várias receitas eletrónicas, os produtos que estão a ser dispensados. No 

outro programa havia como uma segmentação das vendas sendo só possível ver o total dispensado 

na página final antes da venda, tornando o processo mais confuso e moroso. Durante a venda é 

possível também consultar informação disponível na Autoridade Nacional do Medicamento e dos 

Produtos de Saúde I.P. (INFARMED), sobre o medicamento que estamos a dispensar, o que se 

torna muito valioso para o farmacêutico pois consegue adicionar informação preciosa para o 

paciente. Também no procedimento de uma venda, existe a possibilidade de consultar a ficha do 

cliente onde é possível verificar os medicamentos que foram dispensados em vendas 

anteriormente, através de um cartão próprio da farmácia que contém um código específico para 

cada cliente, o que ajuda a ver qual o laboratório que a pessoa costuma levar, quando esta deseja 

levar igual ao anterior. Isto é bastante vantajoso para a farmácia em questão pois sendo o público 

maioritariamente idoso, estes normalmente apresentam uma capacidade de memória menos 

eficaz. 

No processo de gestão de stock, este programa também se destaca pela excelência, permitindo à 

farmácia gerir um processo tão fulcral como este na perfeição. Neste é possível analisar vários 

dados importantes para esta tarefa, como uma representação da quantidade de vendas em função 
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do tempo e analisar descontos comercias em vários fornecedores. Estes aspetos aliados à 

experiência do responsável por esta gestão, resultam numa ótima gestão do stock impedindo a 

farmácia de ter perdas a nível económico e de perda de tempo a confirmar os níveis de stock. 

Além disso, é possível consultar o nível de stock quase imediatamente, o que permite uma eficácia 

aquando de um atendimento para informar o cliente da presença/ausência de um produto.  

Em suma, o programa que está implantado na FBN representa várias vantagens relativamente ao 

da Farmácia Trofense, excetuando nas tarefas de receção de encomendas onde este é 

significativamente melhor pois nos dá indicação de vários aspetos em risco na receção de um 

produto, quando este existe, tornando o processo muito mais rápido. 

3.2 Pedidos e fornecedores 

O método de pedido e a quem este é feito é uma das etapas mais importantes para o bom 

funcionamento de uma gestão de stock. Tem de haver um equilíbrio perfeito entre esta fase e as 

fases posteriores do circuito do medicamento, para que destas não resulte uma perda financeira 

para a farmácia.  

Na FBN existem dois pedidos diários (de manhã e fim da tarde), feitos através do sistema 

informático, ao um distribuidor grossista (OCP Portugal) de forma a colmatar os produtos 

vendidos até a essa hora quase sempre de modo a respeitar a modalidade de gestão de stock, ou 

seja, respeitando sempre o stock mínimo e máximo de cada produto pedido. Por norma este pedido 

é feito pela diretora técnica e verificado por também por esta, seguindo então via informática para 

o distribuidor pretendido, respeitando um horário planeado entre as duas partes, de forma a 

garantir a entrega eficaz e atempadamente dos produtos pedidos. Quanto aos pedidos pontuais, 

como ocorre por exemplo quando durante um atendimento verificamos a rutura do stock do 

produto que o cliente pretendia comprar, podemos diretamente aceder ao gadget da OCP Portugal, 

que está sempre aberto, fazendo um pedido diretamente apenas colocando o código nacional do 

produto (CNP) desejado. Este produto será entregue na próxima encomenda juntamente com a 

encomenda principal.  

Existem também pedidos diretamente aos laboratórios farmacêuticos, quando as condições 

comerciais compensam, ou seja, estes acontecem maioritariamente para produtos sazonais ou que 

estejam com elevada promoção. Os pedidos podem ainda ser feitos diretamente aos delegados de 

informação médica dos laboratórios que vão visitar as farmácias regularmente, com marcação 

prévia, de forma a criar o melhor sinergismo para ambas as partes. Aquando desta visita é então 

formulado uma nota de encomenda que é copiada para a farmácia conseguir verificar os produtos 

recebidos na altura da receção da encomenda.  
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Nos últimos tempos de estágio, a FBN passou a fazer parte do grupo Holon tendo direito a 

condições comerciais exclusivas em certos produtos e começou assim a comercializar também 

produtos da gama Holon. A farmácia está assim num processo de transição, continuando a fazer 

compras ao distribuidor habitual (OCP Portugal), no entanto tem agora a benesse dos descontos 

previamente acordados entre este distribuidor e o grupo Holon.  

3.3- Receção de encomendas 

A primeira tarefa com que um estagiário se depara é a participação ativa na receção de 

encomendas, o que na minha opinião é uma decisão certíssima pois é uma ótima oportunidade 

para começar a adaptar-se a todo o mecanismo interno de funcionamento da farmácia. É também 

a altura perfeita para começar a observar as várias dosagens de uma inúmera quantidade de 

princípios ativos que se comercializam. Mais uma vez digo, por melhor preparados que os 

estagiários estejam a nível teórico, a receção de encomendas irá ser a altura perfeita para aprender 

e consolidar alguns aspetos que ainda falhem e terão, provavelmente, o primeiro contacto com as 

áreas mais comerciais (cálculo do P.V.P, P.V.F, entre outros) 

Na FBN a receção é efetuada na zona destinada a esta, depois de o distribuidor entregar os 

medicamentos que foram pedidos, dentro de caixas específicas para cada distribuidor, pela porta 

lateral. De seguida cortar-se a fita que sela as caixas para começar a iniciar a receção propriamente 

dita acompanhados sempre da fatura da encomenda que se encontra dentro dos recipientes. Para 

isto, temos o auxílio do Winphar®, bastando aceder à tela de receção de encomendas e de seguida 

registrar o código do fornecedor que procedeu à entrega. Quando estamos a receber a encomenda 

diária, como esta foi pedida anteriormente, já vai aparecer registada (Com quantidades e produtos 

pedidos registados) no computador tendo apenas de seleciona-la e de seguida clicar em Receber 

encomenda. Se esta foi feita por telefone ou via gadget, devemos clicar em Receção direta, tendo 

em atenção que neste cenário o sistema não tem registado os medicamentos nem o número de 

unidades pedidas, tendo assim de verificar com muita cautela estas particularidades. No entanto, 

tanto numa modalidade como outra, dá-se entrada do produto através da leitura ótica do código 

de barras do mesmo ou também se pode digitar manualmente o CNP do produto. Quando se dá a 

entrada de determinado produto deve-se conferir sempre os seguintes parâmetros: quantidades 

enviadas, data de validade do produto, ao PVP, ao PVF, bonificações e margens. Este último 

parâmetro aplica-se aquando da entrada dos produtos designados de NETT, pois como o preço 

destes não é fixo, a farmácia pode aplicar a margem desejada tendo assim de calcular qual será o 

seu PVP e de seguida proceder à impressão da etiqueta com esta informação, o seu código de 

barras o respetivo CNP e ainda a sua taxa de IVA.  

 PVP = Preço de Custo + Margem de Comercialização + IVA 
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Há casos em que o próprio sistema nos dá indicação da existência de uma reserva para o produto 

que acabamos de dar entrada. Quando isto se sucede, é prática comum na FBN, separar o produto 

dos restantes para no fim da receção colocarmos todos os produtos reservados no seu local 

destinado e a estes juntar os talões de confirmação de reserva que até agora estavam afixados na 

zona de receção de encomendas, até à entrada dos respetivos produtos em estado de reserva. 

Assim na altura em que o cliente nos traz o duplicado deste registo de reserva, vamos ao local das 

reservas, conferimos se os registos coincidem para proceder à entrega do produto. Existem duas 

possibilidades, em que numa o produto foi previamente pago e noutra não. Nestas, o procedimento 

altera-se no ato da entrega em que o cliente paga ou não e no tempo em que o produto fica 

guardado, pois nos “não pagos” este produto apenas permanece um curto espaço de tempo 

reservado para que a farmácia não corra o risco de ter perdas financeiras.  

Depois de dar entrada de todos os produtos, é altura de conferir e verificar se o número de 

unidades e o preço total coincide, entre o que aparece na fatura e o que resulta no sistema 

informático. Por fim imprime-se toda esta informação registada no Winphar®, para se agrafar à 

respetiva fatura original, para que futuramente uma possível consulta seja feita de forma muito 

mais rápida e organizada. Estas faturas guardam-se todas numa capa para elas destinadas, na zona 

de receção de encomendas, também para fins de contabilidade. 

3.4- Armazenamento 

Esta etapa segue-se imediatamente à receção de encomenda, para que tudo ocorra 

organizadamente e sem equívocos. Como referido anteriormente, esta etapa tem uma importância 

acrescida pois tem de ser bastante controlada para evitar erros de stock e eventuais perdas para a 

farmácia. Além disso, a farmácia tem como obrigação apresentar as condições de armazenamento 

adequadas (condições de temperatura e humidade ótimas e proteção à luz), de modo a não 

comprometer a estabilidade e eficácia dos medicamentos. No entanto este local deve apresentar 

uma iluminação adequada para que todos os processos sejam executados de forma precisa e 

segura. 

Cada produto tem como destino o seu local de armazenamento específico, tendo como regra geral 

a organização dos mesmos por ordem alfabética e se coincidentes por dosagens. Dentro do mesmo 

medicamento a ordem faz-se tendo em conta o prazo de validade, para que o primeiro 

medicamento que se retire seja aquele que apresenta uma validade inferior, evitando-se assim o 

risco de ter em stock produtos fora de validade. 

Existem produtos que requerem condições de armazenamento especiais como os produtos 

termolábeis e os medicamentos psicotrópicos: 
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• Medicamentos termolábeis: estes devem ser armazenados no frigorifico que deve apresentar 

um intervalo de temperatura compreendido entre os 2ºC e os 8ºC , sendo estes os primeiros 

produtos a serem recebidos e armazenados de modo a não pôr em risco a estabilidade dos 

mesmos. 

• Medicamentos psicotrópicos: devido à sua especial condição e em termos legais, estes devem 

ser identificados e guardados numa gaveta separada de todas as restantes, que possibilite a 

organização destes medicamentos, longe do alcance do público geral e devidamente 

identificada.  

3.4.1- Controlo de qualidade 

Como referido anteriormente, a farmácia tem de adaptar um certo rigor no controlo dos 

medicamentos que tem armazenados. Como a farmácia fica impossibilitada de vendar qualquer 

tipo de produto fora da validade, é importantíssimo controlar este parâmetro de todos os produtos 

em stock para evitar eventuais perdas económicas. Assim, todos os meses (fim do mês) na FBN 

existe uma verificação exaustiva e detalhada de todos os PV. É impressa uma lista de todos os 

medicamentos que estão a três meses de terminar a sua validade, com a exceção dos produtos 

relacionados com a medição da glucose, que devem estar incluídos nesta lista cinco meses antes 

de terminar a validade. Depois de identificados os produtos que estão em risco de ficarem fora do 

PV nos próximos três meses, estes são separados dos restantes para que seja feita a sua devolução. 

Por vezes a lista, cedida pelo programa informático, apresenta produtos em risco de término de 

validade que na realidade não existem. Isto pode acontecer por uma falha da atualização dos PV’s 

na altura da receção. Assim, temos apenas de proceder a essa retificação no sistema informático.  

Esta etapa é também muito importante para detetar, por vezes, erros a nível de stock. Assim 

reforçamos o controlo e o rigor de gestão de stocks, que já era imposto na altura da receção. 

3.4.2- Gestão de stocks 

Esta tarefa tem de ser rigorosamente efetuada e com um equilíbrio quase perfeito para satisfazer 

a necessidade do público em geral e para não haver acumulação de um produto em armazém, de 

forma a evitar consequências referidas anteriormente. Cada farmácia adapta a sua gestão de stocks 

à realidade de vendas e à situação socioeconómica dos seus clientes. A FBN funciona à base do 

respeito pelo stock mínimo e máximo de cada produto, estabelecendo assim um intervalo de 

quantidade de produtos que tem de possuir sempre na farmácia. Quando o limiar do stock mínimo 

é ultrapassado, o sistema informático automaticamente inclui o produto em falta na próxima 

encomenda diária. Assim garante-se obrigatoriamente o mínimo da quantidade do produto 

necessária à realidade da farmácia evitando assim a rutura de stock. 
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Normalmente quando existe um erro no stock de um medicamento, deve-se a uma anomalia no 

processo de dispensação ou receção, perdas de produtos ou furtos. Sendo impossível evitar na 

totalidade deste tipo de erros é necessário fazer uma verificação periódica e física do stock de 

todos os medicamentos da farmácia, que normalmente ocorre uma vez por ano.  

3.5- Devoluções e reclamações 

Existe sempre erros no circuito interno do medicamento numa farmácia, que por vezes resultam 

na necessidade da devolução do produto. Existem várias causas para que isto aconteça, como: 

• expiração do PV; 

• produtos reservados que não irão ser levantados; 

• embalagem deterioradas; 

• troca de produtos (produto recebido diferente do pedido) 

• suspensão de comercialização pelo INFARMED 

• recolha do produto pelo próprio laboratório 

Assim sendo, tem de se proceder à devolução ao fornecedor e para isto cria-se, com auxílio do 

sistema informático, uma nota de devolução que tem de incluir o fornecedor em questão, o 

produto a devolver (nome e CNP), motivo de devolução, o número de fatura correspondente, o 

preço de custo e o PVP De seguida procede-se à impressão de três copias desta nota de devolução. 

O original e o duplicado são carimbados, assinados e enviados ao fornecedor e o triplicado fica 

arquivado na farmácia. Caso a devolução seja aceite, o fornecedor vai emitir uma nota de crédito 

ou enviar o produto em falta, caso seja o caso, acompanhada de uma guia de remessa. Conforme 

a resposta do fornecedor, devemos regularizar esta nota de devolução informaticamente e além 

disso devemos também comunicar ao portal das finanças esta devolução descrevendo qual o 

produto devolvido e a correspondente quantidade sendo emitida uma guia de transporte para as 

finanças seguindo o mesmo procedimento da impressão triplicada, sendo que as duas copias 

carimbadas e assinadas seguem para o fornecedor e a terceira copia fica na farmácia em arquivo. 

4- Dispensa clínica de medicamentos e outros produtos de saúde 

A dispensa clinica do medicamento é a etapa em que o farmacêutico está em contacto direto com 

o paciente devendo, além de dispensar o medicamento, aconselhar o utente sobre todas as 

informações necessárias para a toma do mesmo. Assim sendo, o Farmacêutico deve incentivar 

uso racional do medicamento, além de garantir que o paciente está ciente das precauções 

associadas à toma do medicamento e que este entende como tomar e a posologia prescrita, para 

que sejam evitáveis certos problemas relacionados com a administração do fármaco. É da 

responsabilidade do farmacêutico, também, identificar estes problemas sendo obrigado a 

comunicar às entidades competentes todos os problemas relacionados com o medicamento e ainda 
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os resultados negativos associados à medicação, de forma a resolver o mais prontamente possível 

estas consequências. 

4.1- Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Este tipo de medicamento está descrito como aquele que se destina a tratar uma doença, que não 

necessita de cuidados médicos, sendo por isso dispensável a posse de uma prescrição médica. [4] 

Apesar desta descrição simplista do produto, este não está ausente de regulamentação e certas 

regras que estes têm de cumprir, sendo que a regulamentação deste tipo de medicamento já sofreu 

inúmeras alterações nas últimas duas décadas (Anexo 5), estando imutável desde o ano 2008. A 

comparticipação destes medicamentos é inexistente exceto alguns casos particulares previstos na 

legislação estando por isso dispensados do regime de preço fixo respetivo aos MSRM. Há uns 

anos existe a possibilidade dos MNSRM serem vendidos em locais fora das farmácias desde que 

autorizados pelo INFARMED segundo o DL n.º 134/2005, de 16 de agosto.[5] O papel do 

farmacêutico, na minha opinião, deve ser assim preponderante na venda deste tipo de 

medicamento sendo que aqui podemos destacar-nos de todas as outras instituições. Sendo que os 

MNSRM acarretam também potenciais perigos, o farmacêutico é responsável por informar o 

paciente e garantir que este entende a indicação terapêutica, do medicamento que está a tomar, 

posologia, bem como quais as possíveis contraindicações e efeitos adversos, contrariando a ideia, 

que a maioria da população tem, de que se não é necessário receita não existe perigo na toma. 

Durante o meu EC pude estar perante várias situações em que os pacientes subvalorizam os 

perigos da toma excessiva deste tipo de medicamento. Tendo estado em contacto com realidades 

de países diferentes consigo aferir que a mentalidade existente da população do nosso país, sobre 

a toma excessiva e a venda sem responsabilidade deste tipo de medicamento, ainda tem muito 

para evoluir. A população portuguesa não está devidamente informada sobre os MNSRM e nunca 

deixa de ser importante frisar que, na minha opinião, cabe a nós farmacêuticos tentar mudar este 

paradigma ainda existente nos dias que correm. Pela minha experiência no atendimento ao público 

e devido à época em que frequentei a FBN, os produtos que mais se vendiam eram todos aqueles 

que estavam associados à gripe e constipações como os antigripais, pastilhas para a dor de 

garganta, xaropes para a tosse e antipiréticos. No entanto, verifiquei também a dispensa intensa 

de medicamentos para tratar problemas gastroinstestinais e antiácidos. Durante a venda deste tipo 

de medicamentos procurei sempre adotar uma postura responsável e sempre ciente dos riscos que 

estes acarretavam, tentando dar um aconselhamento farmacêutico claro e profissional sempre em 

prol da saúde do doente. 
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4.2- Medicamentos sujeitos a receita médica 

Outro tipo de medicamentos comercializados na farmácia são os medicamentos sujeitos a receita 

médica. Este tipo de medicamento, como o nome indica, só poderá ser dispensado na presença de 

uma prescrição médica devidamente preenchida e validada. 

Um medicamento para ser considerado MSRM tem de satisfazer pelo menos um dos seguintes 

requisitos:[6] 

1- Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente; 

2- Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

3- Contenham substâncias ou derivados, cuja atividade seja indispensável aprofundar; 

4- Se destine a ser administrados por via parentérica. 

Este tipo de medicamentos, contrariamente aos MNSRM, tem um PVP fixo, que não pode ser 

alterado pela farmácia. Quanto estagiário tive várias oportunidades de me deparar com uma venda 

que necessitava de receita médica, pondo em prática tudo o que me foi instruído para uma situação 

semelhante. Perante uma venda deste caracter um farmacêutico deve seguir verificar sempre a 

validade e autenticidade da receita que lhe é fornecida para posteriormente poder analisar a 

medicação que foi prescrita ao doente e dai relacionar com as patologias que este sofre. É 

importante perceber e conhecer o registo farmacológico do doente, se possível, para poder 

identificar possíveis interações que possam ocorrer com a variada medicação que lhe está a ser 

prescrita. Durante o processo de dispensa é importante também dar o aconselhamento 

farmacêutico adaptado aos medicamentos que está a dispensar e indicar ao doente a posologia a 

forma de conservação do medicamento, a indicação terapêutica, precauções e possíveis efeitos 

adversos promovendo assim o uso racional do medicamento. 

4.2.1- Receita médica 

É essencial existir um meio de comunicação entre o médico prescritor e o farmacêutico de modo 

a tornar mais seguro e mais prático todo o circuito medicamentoso, desde a prescrição até à 

dispensação, evitando-se assim erros que poderiam significar enormes riscos para a saúde 

comunitária.  A receita médica assume então um papel de meio de comunicação e pode ser 

descrita como um documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos 

previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados. [6] 

A prescrição de medicamentos deve ser efetuada por via eletrónica conforme estabelecido pela 

Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, através de aparelhos informáticos reconhecidos pela SPMS, 
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salvo certas exceções previstas no artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho.[7] Atualmente 

ainda existem dois tipos de prescrição, sendo uma feita via manual e outra via eletrónica. 

Receita eletrónica: 

Atualmente, os esforços do Ministério da Saúde apontam para uma desmaterialização da receita 

eletrónica de forma a tornar o processo muito mais fácil e diminuir certos custos associados à 

materialização da mesma. Até esta desmaterialização não acontecer, coexistem dois tipos de 

prescrição eletrónica. 

1. Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel que corresponde ao tipo de 

prescrição eletrónica passível de ser consultada e interpretada através de aparelhos 

eletrónicos, ou seja, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no 

sistema central de prescrições, no exato momento da prescrição médica. 

2. Receita eletrónica materializada que corresponde a uma prescrição física impressa em 

papel que pode ocorrer por duas vertentes, modo online ou modo offline. Nas duas 

modalidades a prescrição fica registada na base de dados nacional de prescrições, no entanto 

quando a prescrição é feita em modo offline este registo é feito posteriormente à prescrição 

impossibilitando assim que estas sejam consultadas informaticamente nas farmácias. 

Independentemente do tipo de prescrição médica a receita deve conter os seguintes aspetos: (1) 

numeração (2) identificação do medico prescritor (3) local de prescrição (4) dados do utente do 

SNS (5) entidade financeira responsável (6) identificação do medicamento (7) posologia e 

duração do tratamento (8) comparticipações especiais, caso necessário (9) número de embalagens 

(10) data de prescrição (11) validade de prescrição. 

(1) A numeração presente na receita pode variar conforme o tipo de prescrição - materializada 

online ou offline, e desmaterializada. 

(2) A identificação do médico prescritor deve contemplar o seu nome clínico, se aplicável indicar 

qual a especialidade, contactos e número de célula profissional. 

(3) Além do nome do local de prescrição este deve vir acompanhado também do código. 

(4) Os dados do utente devem contemplar o nome e o número do utente do SNS e sempre que 

aplicável o número de benificiário da entidade financeira responsável. Se o utente possuir um 

regime de comparticipação especial, representado pelas letras R e O sendo que estas 

representam os pensionistas com regime especial de comparticipação e outro tipo de regime 

especial de comparticipação, respetivamente. 

(5) Deve ser sempre verificada qual a entidade financeira responsável pelo pagamento da 

comparticipação da receita em questão, que por norma é o SNS mas também podem ser 

subsistemas do SNS, Centro Nacional de Proteção Contra os Riscos Profissionais, entre 

outros. 
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(6) A receita pode ser prescrita em função da denominação comum internacional (DCI) ou em 

função da marca. No primeiro cenário, a receita deve conter além do DCI ou substância ativa, 

a forma farmacêutica, dosagem, apresentação/tamanho da embalagem, código nacional para 

a prescrição eletrónica de medicamentos que corresponde à junção de todos os parâmetros 

descritos anteriormente, posologia e número de embalagens a dispensar. Para a prescrição ser 

feita em função da marca tem de haver uma das três seguintes justificações:  

 

• Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento 

genérico similar comparticipado ou para o qual só exista original de marca e licenças; 

• Medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem ser prescritos para 

determinadas indicações terapêuticas; 

• Justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento 

prescrito  

Nestes casos deve constar na prescrição o nome comercial do medicamento e, em substituição do 

código nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos presente na prescrição em função 

do DCI, estará presente o código do medicamento representado por dígitos e por código de barras.  

(7) O prescritor deve indicar especificamente qual a dose do medicamento, o intervalo de 

administração como a duração do tratamento. 

(8) Além da sigla que identifica o regime especial de comparticipação esta deve vir acompanhada 

pelo despacho que consagra o respetivo regime. 

(9) Dependendo do tipo de prescrição é possível dar um máximo de embalagens diferente para 

cada um. 

 

• Receita materializada ou por via manual: em cada receita podem estar prescritas um total 

de quatro embalagens, podendo corresponder a quatro medicamentos distintos. Para cada 

medicamento só podem ser prescritas no máximo duas embalagens.  

• Receita desmaterializada: cada linha de prescrição só pode corresponder a um único 

medicamento, podendo estar prescritas por cada um duas embalagens. Existe a exceção de 

alongar o máximo para seis embalagens em caso de tratamento continuado. 

(10) A data deverá apresentar-se sobre o formato ano-mês-dia e a presença desta na receita é de 

carácter obrigatório. 

(11) Uma receita/linha de receita normal terá uma validade até trinta dias seguidos, relativamente 

à data de prescrição. Para as receitas/linhas de receita correspondentes a tratamentos prolongados 

a validade será bastante superior e corresponderá a seis meses a partir da data de prescrição. 
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Receita manual 

Este tipo de prescrição tem tendência a tornar-se ultrapassada, pois como já referido 

anteriormente, salvo algumas exceções é obrigatório prescrever via eletrónica. No entanto, ainda 

se tem algum contacto com este tipo de receitas na atualidade sendo por isso importante aborda-

las. É possível visualizar no momento em que nos é entregue uma receita manual a razão pela 

qual esta não foi prescrita eletronicamente tendo assinalada uma opção numa total de quatro 

(falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio, até 40 receitas/mês). 

Antes de tudo, quando o primeiro contacto que temos com este tipo de receita deve ser valida-la 

de imediato, verificando os dados do médico prescritor, a aposição da respetiva vinheta, data e a 

assinatura. Além disso devemos verificar se a receita contém rasuras, caligrafias diferentes e se a 

receita foi prescrita com canetas distintas ou lápis, sendo que a presença destes aspetos significa 

o não pagamento da comparticipação da receita à farmácia. 

Uma grande desvantagem deste tipo de receita relativamente ao anterior é que a receita manual 

não pode ser renovável. 

4.2.2 – Medicamentos genéricos 

O desenvolvimento do mercado de medicamentos genéricos (MG) contribui, bastante, para a 

redução do crescimento das despesas com medicamento conduzindo muitos países europeus, 

incluindo Portugal, a apostar no crescimento deste género de mercado. [8] Segundo o DL nº 

176/2006, de 30 de agosto, referente ao Estatuto do Medicamento, define-se MG como 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.”, tendo de apresentar a sua 

identificação na embalagem, o seu nome, dosagem, forma farmacêutica e a sigla “MG”. [6][8] 

Este tipo de medicamento tem evoluído bastante nos últimos anos em relação ao início do século 

XXI (Anexo 6). Este medicamento apresenta a mesma qualidade, segurança e eficácia terapêutica 

dos medicamentos de referência tendo apenas uma grande diferença, o preço. Normalmente 

apresenta um P.V.P inferior relativamente ao medicamento de referência pois os fabricantes dos 

medicamentos genéricos não necessitam de apresentar resultados de ensaios pré-clínicos e 

clínicos, desde que seja demonstrada a bioequivalência. Isto tem como consequência a diminuição 

dos custos relacionados com os estudos enumerados na última frase, fazendo assim com que o 

preço de venda diminuía também. Sendo assim o farmacêutico é obrigado a informar o paciente 

da variedade de medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, sendo a escolha do MG 

exclusivamente do paciente. O preço de referência para medicamentos do mesmo grupo é 

calculado através dos cinco MG mais baratos, sofrendo uma revisão a cada três meses, podendo-

se alterar ou não. A farmácia tem a obrigação de ter em stock pelo menos três, dos cinco MG mais 
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baratos, com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem sendo o farmacêutico 

obrigado a dispensar o MG mais barato, excetuando-se quando o paciente exerce o direito de 

opção. [6][7] 

4.2.3- Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a um enorme controlo, por parte 

da entidade responsável (INFARMED), desde a sua receção na farmácia ao momento da sua 

dispensa. Isto deve-se ao facto de este tipo de medicamento causar elevada dependência física e 

psicológica no utente, sendo assim dificultado o acesso ao mesmo. Outros aspetos a evitar são a 

contrafação, venda e consumo ilegal destes medicamentos, visto que o uso indevido e erróneo por 

parte dos pacientes pode levar a consequências nefastas a nível da própria saúde e do seu bem-

estar. 

Estes fármacos possuem então um circuito especial de distribuição, por imposição legal, e 

aquando da chegada da encomenda destes à farmácia deve ser entregue ao funcionário uma 

requisição com o respetivo duplicado, sendo que o original fica arquivado na farmácia e o 

duplicado, já assinado e carimbado, segue para o respetivo fornecedor. 

As receitas destes medicamentos devem ser separadas da dos restantes, não se podendo prescrever 

nenhum medicamento de outro tipo na mesma receita dos medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. Já no ato de dispensação o farmacêutico tem de registar os dados do paciente 

(nome e morada) bem como os dados da pessoa que está a comprar a medicação, caso não seja a 

mesma. De seguida deve-se tirar cópia da receita, devendo arquivar a mesma, permanecendo esta 

na farmácia por um período de três anos e deve ser feita uma listagem de todas as receitas 

dispensadas e envia-la ao INFARMED até dia oito do segundo mês posterior à dispensa. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de estar em contacto com vários atendimentos e 

dispensas desta natureza, podendo interiorizar, consolidar e perceber todo o procedimento 

efetuado a importância do controlo existente neste tipo de situação. 

4.2.4- Medicamentos veterinários 

O medicamento veterinário é definido como toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou 

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

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas de acordo com o DL n.º 

148/2008, de 29 de julho. 
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Durante o meu EC tive em contacto com algumas vendas deste tipo de medicamento, sendo que 

por experiência própria pude verificar que os que registavam mais vendas eram os antiparasitários 

e os anticoncecionais. 

4.2.5 – Suplementos alimentares 

Este tipo de produto nunca deve ser visto como um substituto de uma alimentação equilibrada, 

sendo a função do farmacêutico fazer com que o paciente perceba esta informação. Os 

suplementos alimentares são então definidos como substância ou mistura de substâncias que 

contêm fontes concentradas de nutrientes ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, 

segundo o DL nº136/2003, de 28 de junho. Na altura da venda o farmacêutico deve salientar que 

os suplementos são para equilibrar alguma deficiência nutricional que pode estar a existir no 

paciente, chamando também à atenção dos riscos associados a um consumo excessivo dos 

mesmos. 

4.3- Dispositivos médicos 

Segundo o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, entende-se por dispositivo médico qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença. É fundamental o papel do farmacêutico neste tipo de dispositivo, pois a má utilização 

destes corresponde na maioria das vezes a uma diminuição acentuada da eficácia da terapêutica. 

Por vezes, devido à complexidade do manuseamento do aparelho ou por falta de entendimento 

por parte do doente leva a que ocorra frequentemente este tipo de erro, completamente evitável.   

Durante o meu estágio em Espanha tive a sorte de ter várias palestras sobre o uso destes 

dispositivos conseguindo enriquecer o meu conhecimento no que toca a este tema, podendo 

aplicar várias vezes durante o meu EC, já cá em Portugal. Um bom uso dos dispositivos médicos 

por vezes é tão fulcral como o uso adequado do medicamento em si. 

4.3.1 – Dispositivos de dispensação de medicação em dose unitária   

Durante todo o meu EC tive em bastante contacto com este tipo de dispositivos, que na minha 

opinião pessoal, em doente polimedicados/crónicos e de idade avançada, pode fazer toda a 

diferença. Os custos de saúde relacionados com a não adesão à terapêutica, por exemplo nos 

Estados Unidos da América, estão avaliados em 2700 mil milhões de dólares, sendo que em 

doentes polimedicados (total de diferentes medicamentos tomados por dia superior a seis 

medicamentos) a taxa de adesão à terapêutica corresponde cinquenta por cento. [9] 



18 
 

Assim, a meu ver, todos os esforços efetuados para resolver esta situação são de louvar. Este tipo 

de dispositivo, relativamente recente, armazena a medicação que um paciente tem de tomar, 

divididos por dias da semana e por horários de toma (Ao levantar, pequeno almoço, almoço, jantar 

e deitar) tornando a toma do medicamento muito mais intuitiva para o paciente diminuindo 

drasticamente a probabilidade de este não tomar a medicação. O paciente apenas tem de se 

preocupar em ir buscar este dispositivo uma vez por mês (existe a possibilidade de ir buscar quatro 

dispositivos de uma vez, perfazendo a medicação necessária para um mês) diminuindo assim a 

responsabilidade que tem de ter na sua adesão à terapêutica, visto que o processo da mesma está 

bastante mais facilitado.  

No entanto, ainda existem algumas limitações neste tipo de dispositivo, visto que este só se aplicar 

ainda a comprimidos impossibilitando de auxiliar doentes crónicos que o tratamento é à base de 

outra forma farmacêutica e além disso o contacto entre o paciente e o farmacêutico fica bastante 

reduzido impedindo o profissional de saúde de atuar a nível de aconselhamento farmacêutico. No 

entanto, com o enorme avanço da tecnologia que estamos a viver nos tempos modernos, já se 

pode constatar várias alternativas aos dispositivos que se usam no nosso país. Em Portugal a 

dispensa em dose unitária ainda é uma zona cinzenta pois a regulamentação existente ainda não 

está bem clara, sendo isto a minha opinião pessoal. 

Durante o EC tive bastantes oportunidades para preparar este tipo de dispositivos, sendo esta 

preparação muito simples e rápida. A adesão na FBN tem vindo a crescer bastante, consequência 

do trabalho e da divulgação feita pelos funcionários da farmácia que tem vindo a divulgar as 

vantagens que este sistema representa. Este é um tema que me agrada bastante, tendo aprofundado 

o mesmo durante o meu estágio em Espanha, e publicando um artigo científico que procurava 

relacionar precisamente a influência da adesão à terapêutica na eficácia do tratamento, em doentes 

crónicos de Diabetes Mellitus do tipo dois [10]. 

5- Faturação e receituário 

Quando uma receita contém pelo menos um medicamento comparticipado é impresso no verso 

da receita em questão, um documento de faturação. Este documento deve ser assinado pelo utente 

e pelo próprio farmacêutico para futura conferência deste documento. Se queremos que o estado 

reembolse o dinheiro referente à comparticipação da receita, deve-se conferir rigorosamente todas 

as receitas aviadas para que não haja nenhum erro. Assim, começa-se por agrupar as receitas por 

entidades de comparticipação e verifica-se sempre se a medicação dispensada corresponde com 

aquela que foi prescrita. É sempre importante voltar a conferir as datas de prescrição e a assinatura 

do médico, reforçando assim a revisão feita na altura da dispensa. Se existirem inconformidades 

com a receita deve-se corrigi-las e em caso negativo estas devem ser carimbadas e assinadas pelo 

farmacêutico responsável, sendo agrupadas trinta receitas por lote. Até ao dia dez do mês seguinte 
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terão de ser enviadas para o Centro de Conferência de Faturas as receitas e respetiva 

documentação correspondente ao SNS. Se todo o processo de faturação for bem desenvolvido a 

comparticipação é assim paga na totalidade. 

6- Valormed 

Devido à consciencialização por parte colaboração da indústria farmacêutica, distribuidores 

grossitas e farmácias de todo o país, perante os problemas ambientais que as embalagens, blisters 

e os próprios medicamentos provocam foi criado assim o programa Valormed com o intuito de 

consciencializar os utentes para este problema. Existe assim um incentivo em que os pacientes 

depositem nos contentores Valormed (Anexo 7), presentes nas farmácias comunitárias, os 

resíduos de embalagens vazias, medicamentos fora de prazo ou não utilizados. Estes são depois, 

quando cheios, encaminhados para as entidades responsáveis pela reciclagem e incineração 

Parte II 

Projeto I – Distúrbio depressivo major  

1. Introdução 

Desde o início do meu percurso académico, enquanto estudante da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, que detenho um enorme interesse pela área das patologias mentais, 

nomeadamente pela depressão major (DM). Sabendo que os distúrbios depressivos são a terceira 

causa de carga global de doença, representando a primeira posição nos países desenvolvidos, 

traduzindo-se em aproximadamente 20% dos custos de saúde[10], usufruí do meu EC para 

aprofundar os meus conhecimentos relativamente a esta área.  

Pude entender que a depressão é uma patologia bastante subvalorizada pela população devido à 

ausência de sinais evidentes. Assim, o papel do farmacêutico pode ser essencial na deteção e no 

acompanhamento de pacientes que padeçam deste tipo de distúrbio, visto que somos por norma, 

os últimos profissionais de saúde a estar em contacto direto com os pacientes, antes da toma dos 

medicamentos. Infelizmente, na minha opinião, ainda existe muito trabalho a ser desenvolvido 

nas doenças do foro mental a nível de acompanhamento farmacoterápico, acesso a cuidados de 

saúde e orçamentos disponibilizados. A ausência de informação no público em geral e o estigma 

perante esta patologia são os grandes fatores que dificultam o acesso a cuidados de saúde 

mental.[11][10] Assim, era para mim importante que durante os três meses de estágio tentar 

contribuir para um aumento do conhecimento da população relativamente a este tipo de patologia.  

Um dos aspetos que tentei abordar foi a existência de uma enorme dispensa de fármacos 

antidepressivos e calmantes nas farmácias portuguesas tentando alertar e consciencializar, com o 

auxílio das boas praticas executadas na FBN, o público dos riscos associados à toma deste tipo 
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Fig. 1 - Prevalência dos Problemas Sociais e de Saúde 

versus Iniquidade entre países 

de medicamento. Dado que a DM é uma doença que deve ser acompanhada por um médico 

especialista e o seu tratamento deve ser muito bem ponderado e definido, o meu esforço foi 

também no sentido de desencorajar a automedicação. 

2. Divulgação 

A etapa da divulgação foi feita através de um panfleto (Anexo 8) elaborado para o efeito e teve 

início em janeiro, ainda na FT que posteriormente se transferiu também para a FBN. Assim 

consegui atingir uma grande quantidade de público e, acima de tudo, bastante variado. Ao longo 

dos primeiros meses vim a verificar que havia a necessidade de haver uma maior cedência de 

informação ao público com quem lidava, principalmente na FT, e por isso sou da opinião que era 

crucial desenvolver nestas farmácias uma campanha de sensibilização relativa ao tema abordado  

3. Prevalência e sintomas 

No final do século vinte foi exposta a evidência da prevalência e do impacto das doenças do foro 

mental. É alarmante a necessidade de encontrar formas de resolver este problema globalmente. 

Assim, a organização mundial da saúde aliada à universidade de Harvard criou uma iniciativa 

(World Mental Health Survey Intiative) que tinha como principais objetivos estudar e avaliar os 

seguintes parâmetros:[12]  

• prevalência das perturbações mentais; 

• fatores de risco e os fatores de proteção associados às diferentes perturbações; 

• padrões e barreiras encontradas na utilização de serviços; 

• estimativas da carga das doenças mentais a nível mundial. 

Portugal representava o segundo lugar com maior prevalência a nível mundial relativamente às 

doenças do foro mental, um quinto da população demonstra uma perturbação psiquiátrica, sendo 

ultrapassado apenas pelos Estados Unidos da América. Este dado viria a ser agravado quando se 

verificou a correlação entre a prevalência de doenças mentais com as desigualdades sociais e de 

saúde sentidas em cada país.[10] 
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Fig. 2 - Prevalência anual das perturbações psiquiátricas em Portugal no ano de 2013 

 

Relativamente às doenças psiquiátricas (excetos perturbações psicóticas esquizofreniformes e 

delirantes), a DM representa o segundo distúrbio mais prevalente em Portugal. 

 

 

  

 

 

 

Os diferentes fatores sociodemográficos demonstram também variâncias a nível da prevalência 

desta patologia. As mulheres apresentam um risco duas vezes superior para o desenvolvimento 

de DM. [37] Este tipo de patologia pode aparecer em qualquer idade, mas manifesta-se em média 

aos vinte e cinco anos. Os idosos apresentam uma prevalência de DM três vezes inferiores 

relativamente aos indivíduos entre os dezoito e vinte e nove anos, assim como as pessoas casadas 

em relação aqueles que são solteiros ou que alguma vez viveram um processo de 

separação/divórcio/viuvez. [14] 

A DM pode assumir vários graus de gravidade, sendo estes definidos pela Classificação 

Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde como leve, moderado ou grave. [37] 

É fulcral fazer um diagnóstico acertado de uma DM pois tem de haver a perfeita distinção entre 

um episódio isolado de tristeza, induzida por algum acontecimento traumático prévio, e esta 

patologia. A DM é caracterizada pela presença, no mínimo durante duas semanas, de uma 

apresentação ou de humor depressivo ao longo do dia ou de uma diminuição acentuada do 

interesse/prazer na maior parte das atividades diárias, acompanhado de quatro dos seguintes 

sintomas:[14][38] (Anexo 9) 

• Alterações de peso, cerca de cinco por cento do peso corporal por mês ou um 

aumento/diminuição do apetite quase todos os dias; 

• Insónia ou sono excessivo quase todos os dias; 

• Agitação/lentidão psicomotora; 

• Fadiga ou perda de energia sentida quase todos os dias; 

• Sentimentos de inutilidade ou sentimento excessivo de culpa; 

• Diminuição da capacidade de pensar ou concentrar levando a uma falta de aptidão para 

tomar decisões.  
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• Pensamentos constantes em suicídio; 

O diagnóstico da DM não pode ter exclusivamente como base as declarações do paciente, tendo 

de haver uma ótima capacidade de observação por parte do médico, tentando perceber se existe 

abertura e sinceridade no relato do paciente.[14] 

• Risco de suicídio 

Durante todo o curso da doença é importante fazer um seguimento adequado do doente e dar 

bastante atenção aos possíveis pensamentos suicidas, devendo sempre encarar as ameaças que o 

paciente faça com bastante seriedade. A tentativa de suicídio é bastante característica no 

desenvolver desta patologia, variando conforme a gravidade da mesma. O risco estimado para os 

pacientes com DM de grau leve está estipulado em 2,2% e em 8,6% nos pacientes com DM de 

grau grave e com histórico de internamentos. A probabilidade de suicídio também se dilata se o 

paciente cumprir os seguintes critérios: (1) sexo masculino; (2) ser solteiro (3) viver sozinho e (4) 

sentimentos proeminentes de falta de esperança. [15] 

4- Fisiologia e Fisiopatologia  

Este tema ainda é bastante discutido e ainda não existe um consenso no mecanismo fisiológico 

para a ocorrência da DM.  

A teoria mais antiga (Teoria das monoaminas) sobre o mecanismo pelo que ocorre uma DM, 

defende que esta patologia ocorre devido a uma deficiência a nível de serotonina, noradrenalina 

e dopamina. Na altura da conceção desta teoria o défice de dopamina era negligenciado, 

atribuindo-se a culpa do aparecimento de sintomas depressivos principalmente à depleção dos 

outros neurotransmissores monoaminérgicos. Neste momento, depois de várias atualizações da 

teoria, é defendido que os três neurotransmissores têm uma enorme responsabilidade sobre o 

aparecimento desta patologia. No entanto cada neurotransmissor é responsável pelo aparecimento 

de sintomas díspares. [19][17][38] ( Anexo 9) 

A origem desta ideia foi meramente observacional. Aaron Berk verificou que certos 

medicamentos tinham o efeito de diminuir o nível de neurotransmissores na fenda sináptica, 

provocando o aparecimento de sintomas depressivos. Além disso, o mecanismo de ação dos 

fármacos antidepressivos, existentes no ano de 1960, era nomeadamente o aumento de um dos 

três neurotransmissores, referidos anteriormente, na fenda sináptica. Assim, a teoria das 

monoaminas propõe a ideia de que quando existe uma depleção da quantidade normal (Anexo 

10) de neurotransmissores monoaminérgicos devido a stress, abuso de drogas ou a uma causa 

desconhecida, há o aparecimento de sintomas depressivos. No entanto, ainda existe uma falta de 

evidências diretas para poder provar esta teoria. Os vários esforços feitos, nas décadas de sessenta 

e setenta, para demonstrar a teoria das monoaminas apenas mostraram resultados bastante 



23 
 

confusos. Devido a isto, tem vindo a aumentar a procura de uma nova explicação para a relação 

entre a depleção das monoaminas e o aparecimento de distúrbios de DM[17][19][38]. Assim, devido 

a esta falha na demonstração de evidências, o alvo da teoria que tentava explicar o mecanismo da 

DM deixou de ser o neurotransmissor e passou a ser o seu recetor e todas as respostas moleculares 

que a ativação deste proporciona (Anexo 11). Então, surge assim a teoria que defende que uma 

modificação ou anormalidade nos recetores das monoaminas irá desencadear DM e afirma que a 

diminuição de neurotransmissores monoaminérgicos provoca um mecanismo compensatório, 

aumentando o número de recetores pós-sinápticos destes neurotransmissores. Esta teoria partilha 

a mesma falta de evidências que a anterior. Não foi ainda possível demonstrar um número de 

recetores anormal em casos de depressão, para que fosse possível a confirmação desta proposta 

de mecanismo. [38] 

Apesar da falta de certezas relativamente às teorias apresentadas, a conceção destas contribuiu de 

um modo fulcral para que o foco dos estudos passasse a ser a nível destes neurotransmissores 

monoaminérgicos. Isto teve como consequência uma melhor compreensão da forma como estes 

três neurotransmissores funcionam e para a perceção da forma de como os antidepressivos atuam.  

Foi proposto um mecanismo que dita que o local responsável pela falha na transdução de sinal 

dos recetores de monoamina é o gene que codifica para o fator neurotrófico derivado do cérebro 

que é responsável, em condições normais, por manter a viabilidade dos neurónios devido à sua 

capacidade de promover o crescimento e a diferenciação de novos neurónios e sinapses.[38][39] O 

gene que codifica este fator pode ser reprimido na presença de stress (Anexo 12) o que põe em 

causa a viabilidade dos neurónios. Além disto, a presença de stress diminui a quantidade de 

serotonina assim como a depleção crónica de noradrenalina e dopamina. Esta diminuição aliada 

à repressão genética referida anteriormente, pode causar a atrofia e a apoptose de neurónios do 

hipocampo[20][38] e de outras regiões do cérebro. Esta atrofia no hipocampo já foi várias vezes 

reportada em doentes com DM. O hipocampo e a amígdala são responsáveis pela inibição do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal. No entanto em condições de stress esta ação inibitória exibida 

sobre o eixo deixa de ser possível, elevando o nível de glucocorticoides sanguíneos (Tóxicos para 

os neurónios)[20][38]. Ocorre também a perda do feedback negativo que ocorre normalmente a nível 

do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Assim esta atrofia do hipocampo pode levar à ativação 

crónica do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, levando ao aparecimento de doenças do foro 

mental. [20][22][38] (Figura 3) 

Novos fármacos antidepressivos, ainda em teste, têm como alvo os recetores da hormona 

libertadora de corticotrofina, recetores glucocorticoides e recetores 1-B da vasopressina na 

tentativa de interromper as normalidades existentes no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal em 

doentes depressivos. [23][38] 
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Além das teorias apresentadas, existem outras abordagens para tentar explicar esta patologia, 

como as que estão descritas: 

• Teoria da neurotransmissão glutamatérgica alterada; 

• Teoria da deficiência na neurotransmissão GABAérgica; 

• Teoria dos ritmos circadianos anormais; 

• Teoria da síntese deficiente em neuroesteróides;  

• Teoria do processo de kynurenine (processos inflamatórios). 

Apesar de nenhuma teoria ter sido ainda evidenciada, todos os pequenos passos alcançados neste 

campo são uma grande esperança para a descoberta de um possível mecanismo. Isso seria um 

passo gigantesco nas patologias relacionadas com as mudanças de humor, pois depois de entender 

como a doença nos afeta será muito mais acessível reverte-la.  

Até um mecanismo viável ser descoberto, temos de entender perfeitamente as classes de fármacos 

de que dispomos hoje em dia para o tratamento dos sintomas da DM. Assim o próximo capítulo 

é reservado ao aprofundamento teórico de cada classe de antidepressivos usados na atualidade. 

5- Tratamento e guidelines 

A complexidade do tratamento da DM deve-se ao facto da existência de vários fatores que 

influenciam a doença (fatores genéticos, fatores sociais, fatores psicológicos, fatores 

Fig. 3 – Atrofia do hipocampo e a sua relação com a excessiva ativação do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal 
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bioquímicos/endócrinos), sendo por isso necessário intervir em várias frentes para que seja 

possível a ocorrência de uma remissão (ausência de sintomas pelo menos durante dois 

meses).[14][38] 

Nem sempre é necessário recorrer à farmacoterapia neste tipo de distúrbio podendo resolver o 

problema, quando a DM é classificada como leve, com base na psicoterapia libertando os 

pacientes dos efeitos secundários associados à terapêutica com recurso a fármacos. No entanto, 

quando esta patologia se apresenta num nível mais grave (moderado e grave) a psicoterapia não 

parece ser suficiente, sendo necessário aliar a esta um esquema farmacológico eficaz e bem 

ponderado que satisfaças as necessidades de cada doente em específico. Antes do longo processo 

de tratamento de um distúrbio de DM, é necessário garantir que o paciente autoriza e intervenção 

e que está suficientemente informado (com base em fontes de informação fidedignas e claras) 

sobre este procedimento. Como foi referido anteriormente, o tratamento da DM pode ter várias 

abordagens diferentes dependendo da sua gravidade e se é a primeira vez que este distúrbio se 

manifesta. Então há assim a necessidade de criar uma divisão que permita aplicar um tratamento 

que seja específico para a gravidade que a doença apresenta. Quando existe a suspeita ou a 

presença de sintomas característicos de uma DM é aconselhado iniciar a intervenção com base na 

avaliação, no suporte e apoio psicológico, na monitorização contínua do paciente e no seu 

encaminhamento para futuras consultas para uma nova avaliação. Neste caso ainda não é 

necessário recorrer à farmacoterapia. Quando estamos perante uma depressão leve-moderada, 

com a presença contínua dos sintomas, a intervenção passa pela prescrição medicamentos aliada 

a intervenções psicossociais de baixa intensidade. Perante um caso de depressão moderado-grave 

ou em caso de uma resposta atípica às intervenções feitas previamente deve-se adotar uma 

estratégia psicoterápica mais intensa com recurso a terapias combinadas de fármacos. Por último, 

no caso em que estamos perante uma depressão grave, associada a risco de vida ou perigo de 

automutilação, devemos adotar uma estratégia mais intensa com recurso a terapia combinada de 

fármacos, aliada a intervenções psicologias de alta intensidade, serviços de crise, terapia 

electroconvulsiva e possível internamento. [24] 

O tratamento envolve cinco fases distintas:[13][29] 

1- Inicialmente é necessário fazer um planeamento psiquiátrico com o doente, onde é 

fornecido a este a ampla gama de tratamentos existentes;  

2- Depois, a fase aguda tem como objetivo a remissão dos sintomas e por norma dura entre 

seis a doze semanas; 

3- De seguida a fase de continuação tenta prevenir possíveis recaídas e o tempo desta varia 

consoante a existência/ausência de episódios anteriores; 
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4- Após estas fases, ocorre a fase de manutenção onde se previne repetições de episódios 

de DM; 

5- A última etapa corresponde à fase de descontinuação, onde se faz uma diminuição 

progressiva da terapia farmacológica. 

 

Farmacoterapia 

O esquema terapêutico deve ser bem definido e específico para cada doente. O médico prescritor 

deve escolher o fármaco indicado (tendo em conta a idade, o sexo, comorbilidade, resposta ao 

tratamento anterior, tolerabilidade e sintomatologia do paciente) [37] [25] e determinar a dose inicial, 

aumentando a mesma progressivamente até que se verifique uma resposta terapêutica desejada, 

com efeitos secundários toleráveis. Além disso o médico tem de dar a devida importância à 

preferência do doente, reações adversas e segurança individuais, semivida dos fármacos, o 

esquema terapêutico do paciente e o custo dos medicamentos. Atualmente o grupo de fármacos 

de primeira linha para o tratamento da DM são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina 

(ISRS) e os inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina e serotonina (IRSN). Depois da 

prescrição deste tipo de fármaco deve-se monitorizar os efeitos terapêuticos e o aparecimento de 

efeitos secundários relacionados com o medicamento, ao fim de quatro a oito semanas. Caso não 

haja resposta terapêutica ou os efeitos secundários não sejam toleráveis por parte do paciente, o 

médico deve alterar a posologia do fármaco ou substituir o antidepressivo. O médico poderá 

substituir por um fármaco da mesma classe ou por outra classe de antidepressivos diferente. Esta 

permuta de classe é aconselhada quando não se obteve resposta terapêutica com dois fármacos da 

mesma classe. De seguida ocorrerá outra monotorização terapêutica após quatro a oito semanas 

da troca de fármaco. Caso ainda não se tenha atingido a remissão total dos sintomas deve-se adotar 

uma terapia combinada de fármacos dentro das possibilidades presentes na seguinte lista. [25] 

• IRSN + Antidepressivos Tricíclicos ou IRSS + Anti depressivos Tricíclicos ou 

ISRS + IRSN  

• Antidepressivo + Antipsicótico 

• Antidepressivo + Lítio ou estabilizadores do humor 

• Inibidores da monoamina oxidase 

Quando ocorre a remissão total dos sintomas é preciso continuar a terapêutica adotada, durante 

seis a nove meses e de seguida fazer uma nova monitorização terapêutica e registo de efeitos 

secundários. Ai o médico responsável irá avaliar a necessidade de continuar ou não com o 

tratamento. 
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Para uma melhor perceção da escolha de cada um dos fármacos irei detalhadamente explicar cada 

classe de fármacos usados no tratamento desta patologia: 

1- Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (1ª linha) 

Esta classe de fármacos mudou radicalmente a psicofarmacologia sendo um dos antidepressivos 

mais prescritos atualmente, assumindo seis prescrições por segundo no Reino Unido.  

Mecanismo de ação 

Esta classe de fármacos atua inibindo seletivamente o transportador responsável pela recaptação 

da 5-hidroxitriptamina, mais conhecida como serotonina, o que leva a um aumento exponencial 

da sua concentração na fenda sináptica (Anexo 13). Surpreendentemente, no início de um 

tratamento com ISRS, os efeitos não se revelam de imediato. Isto deve-se ao facto de o bloqueio 

do transportador de serotonina ocorrer, inicialmente, na área somatodendritica do neurónio, com 

o consequente aumento de serotonina nesta área, os recetores 5HT1A irão ser estimulados. Os 

efeitos secundários, característicos no início do tratamento deste tipo de fármaco, devem-se à 

estimulação destes recetores. Com a ocorrência desta estimulação contínua, os recetores sofrem 

uma regulação por defeito e acabam por ficar dessensibilizados. Então, como a serotonina já não 

inibe a sua própria libertação (devido à dessensibilização dos recetores 5HT1A) ocorre uma grande 

libertação de serotonina para os terminais do axónio aumentando o fluxo de impulso neuronal. 

Quando isto acontece, sensivelmente duas semanas após o início do tratamento, começam a surgir 

os primeiros efeitos terapêuticos deste tipo de fármaco (Anexo 14).[38][27] Durante o meu EC pude 

notar uma falta de informação por parte do público perante este atraso no aparecimento do efeito 

terapêutico. Um paciente chegou a confessar que pensava que o fármaco não estava a funcionar 

pois já teria começado o tratamento há uma semana e não notava melhorias. Durante o início de 

um tratamento com ISRS é muito importante o acompanhamento dos pacientes nas primeiras 

semanas devido a este efeito inverso que a medicação pode apresentar.  

Apesar do mecanismo descrito ser comum para todos os fármacos da classe dos ISRS, estes são 

tolerados e respondem de maneira diferente.  

• Fluoxetina (Digassim®) 

A fluoxetina tem uma ação antagónica a nível dos recetores 5HT2C que vai melhorar a libertação 

de noradrenalina e dopamina. Este antagonismo pode também ser responsável pela sua 

tolerabilidade. É característico deste fármaco, ter um aparecimento de efeitos terapêuticos 

bastante rápidos com a melhoria da fadiga e aumento de concentração e apresenta um período de 

semivida longo (2-3 dias). Assim sendo, a fluoxetina está indicada para pacientes que sofrem de 

pensamentos negativos, excesso de sono, atraso motor, apatia e fadiga. Pelo contrário, esta não 
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responde bem quando administrada em pacientes que sofrem de agitação, insónia, ansiedade e 

com ataques de pânico. [27][38] 

 

• Sertralina (Ainim®) 

Este fármaco além de inibir a recaptação de sertralina, atua ligeiramente como inibidor da 

recaptação da dopamina que pode ser responsável pelo aumento de energia e concentração que é 

característico deste fármaco. Além disso a sertralina liga-se ao recetor Sigma-1 (σ1) que contribui 

para os efeitos ansiolíticos e antipsicóticos deste fármaco. [38] 

 

• Paroxetina(Dropax®) 

Esta tem ação inibitória no transportador da noradrenalina, o que vem potenciar o seu efeito 

antidepressivo. Também apresenta capacidade de antagonizar os recetores muscarínicos. 

A paroxetina distingue-se dos dois fármacos discutidos anteriormente por ter um iníciode 

tratamento bastante calmo e sedativo. Devido a esta característica este fármaco assume-se como 

um dos preferidos dos médicos para pacientes que sofrem de distúrbios de ansiedade. [27][38] Este 

fármaco inibe a óxido nítrico sintetase, estando muitas vezes relacionado com o aparecimento de 

disfunção sexual. 

 

• Fluvoxamina (Dumyrox®) 

Este fármaco atua sobre os recetores Sigma-1 (σ1) apresentando, à semelhança da sertralina, 

propriedades ansiolíticas. Esta demonstra bons resultados em caso de depressão psicótica.[38] 

 

• Citalopram (Zitolex®) 

O citalopram é uma mistura de dois enantiómeros (R e S), sendo que as características anti-

histamínicas são da responsabilidade do enantiómero R. Esta mistura racémica é normalmente 

bem tolerada sendo receitado quando o paciente é idoso. No entanto, apresenta um efeito 

terapêutico inconsistente a doses baixas o que faz com que se tenha de aumentar progressivamente 

a dose. O aumento da dose representa um grande problema, porque o aumento está limitado pelo 

aumento do intervalo QT, característico deste fármaco. [38] 

 

 

 

• Escitalopram (Cipralex®) 

O escitalopram corresponde ao enantiómero S puro do citalopram. Com esta seletividade, 

podemos eliminar efeitos anti-histamínicos e o limite de dose imposto pelo prolongamento do 
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intervalo QT. Além disso apresenta maior eficácia em baixas doses comparativamente ao 

Citalopram[38]. 

 

Devido à escassa ação desta classe sobre outro tipo de neurotransmissores, os ISRS apresentam 

menor toxicidade perante outras classes como por exemplo os antidepressivos tricíclicos que 

atuam não seletivamente noutros recetores (muscarínicos, histamínicos, dopaminérgico e 

adrenérgico). [27] 

Efeitos adversos:  

Esta classe de fármacos apresenta um risco de overdose muito inferior, mas, como qualquer 

fármaco apresenta efeitos secundários e cada vez mais notórios. Por exemplo, nos ensaios clínicos 

da fluoxetina a probabilidade dos efeitos desta na disfunção sexual rondava os dois porcentos, no 

entanto, em ensaios realizados mais recentemente apresentou uma probabilidade de setenta por 

cento[26]. É necessária a continuação de monitorização desta classe de fármacos para realmente 

perceber na totalidade os efeitos secundários a que estão associados. 

Os efeitos mais comuns devido ao uso a longo prazo deste tipo de fármacos são: [27] 

1- Efeitos cardiovasculares nomeadamente arritmias apresentando um intervalo QT aumentado e 

hipotensão ortostática; 

2- Aumento do risco de suicídio; 

3- Disfunção sexual; 

4- Hiponatremia que se revela através de sintomas como náuseas, dores de cabeça, letargia, 

desorientação e em casos mais graves depressão respiratória, coma e convulsões. Caso o 

tratamento não seja exageradamente longo, este fator resolve-se passado duas semanas desde o 

inícioda descontinuação do fármaco.  

5- Hemorragias; 

6- Osteoporose, devendo por isso evitar este tipo de fármacos em idades mais avançadas onde o 

risco de fratura já é bastante elevado; 

7-  Ganho de peso, no caso da paroxetina, não tão acentuado como noutra classe de antidepressivos; 

8- Distúrbios de sono;  

Um efeito adverso raro e bastante grave desta classe é o Síndrome serotoninérgico. Este ocorre 

devido ao excesso de serotonina que leva a uma estimulação excessiva dos seus recetores. Esta 

síndrome não é só causada por fármacos desta classe, mas sim por qualquer fármaco que aumente 

a libertação de serotonina. Os efeitos que esta síndrome provoca são dores abdominais, diarreia, 

suores, hipertermia, letargia, tremores, falha renal e possível morte em casos mais graves. [28] 

Os ISRS como todos os antidepressivos não devem ter uma fase de descontinuação abrupta, 

devendo esta ser feita gradualmente para que não ocorram efeitos indesejáveis característicos da 
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descontinuação de um fármaco antidepressivo como por exemplo sensação de gripe, náuseas, 

dores de cabeça, arrepios, dores pelo corpo, parestesias, insónias, entre outros. [29] 

2- Inibidores Seletivos da Recaptação da Noradrenalina e Serotonina (1ª linha) 

 

Mecanismo de ação 

Esta classe de fármacos conjuga a propriedade inibitória da recaptação da serotonina com o 

bloqueio dos transportadores da noradrenalina. A afinidade deste tipo de medicamento para o 

recetor noradrenérgico depende da dose administrada, sendo que quando maior a dose maior a 

capacidade de se ligar ao seu recetor. [30] Uma enorme vantagem desta classe de fármacos é a sua 

capacidade de aumentar a quantidade de dopamina na fenda sináptica (não ocorre o bloqueio do 

transportador de dopamina). O transportador responsável pela recaptação da dopamina no córtex 

pré-frontal é o transportador da noradrenalina. Assim, como este fármaco bloqueia este tipo de 

transportador vai proporcionar o aumento de noradrenalina a nível cerebral e o aumento de 

dopamina a nível do córtex pré-frontal (Anexo 15 – Livro lindo 10). [38] 

Efeitos adversos 

Teoricamente esta classe de fármacos não tem qualquer tipo de influencia a nível dos recetores 

colinérgicos, histamínicos e alfa adrenérgicos, no entanto apresentam efeitos indesejados 

característicos destes, como náuseas, sono, tonturas, xerostomia, suores, insónias, entre outros. 

Um dos cuidados a ter ao longo do tratamento com este tipo de fármaco é a monotorização 

adequada da PA dado que os IRSN têm como característica o aumento deste parâmetro. Foram 

também descritos casos de hiponatremia e síndrome serotoninérgica. 

3- Inibidores da monoamina oxidase (2ª linha) 

Os inibidores da monoamina oxidase (IMAO) são a primeira classe antidepressiva a ser 

descoberta pelo Homem, em 1956. São utilizados nos casos resistentes aos antidepressivos 

tricíclicos e ao ISRS. [30] 

Mecanismo de ação 

Estas apresentam o efeito antidepressivo devido à sua ação inibitória a nível da enzima de 

monoaminoxidase que tem como função a degradação de neurotransmissores dentro do neurónio. 

Este bloqueio resultará numa maior disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica 

contrariando assim os efeitos da DM. Existem dois tipos de enzima de monoaminaoxidase – 

(1)MAO-A e (2)MAO-B. 

(1) - Encontra-se em vários órgãos nomeadamente fígado, placenta e trato gastrointestinal e são 

caracterizadas pela sua afinidade para a serotonina e noradrenalina. 
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(2) – Esta encontra-se preferencialmente no sistema nervoso e na placenta sendo responsável pela 

metabolização da feniletilamina, estando associado à proteção contra processos 

neurodegenerativos. 

Os doentes hipertensos, com distúrbios cerebrais ou cardiovasculares e doença hepática têm de 

ter imenso cuidado na toma desta classe de fármacos. Os substratos da degradação da MAO 

exercem toxicidade aumentando a PA e consequentemente aumentam o risco de uma crise 

hipertensiva. Assim, no caso destes pacientes deve-se optar pelos IMAO reversíveis (ex. 

moclobemida), visto que a inibição feita por estes se reverte passado algumas horas. Já os 

irreversíveis (tranilcipromina e fenelzina) são contraindicados nestes casos, pois a inibição não é 

reversível e pode ocorrer durante horas sendo assim mais difícil controlar este aumento da PA 

característico dos produtos de degradação da MAO. [30] 

Efeitos adversos 

Os efeitos adversos comuns desta classe são: hipotensão ortostática, diarreia, edema periférico, 

taquicardia e ansiedade. Quando existe uma troca de fármacos antidepressivos, temos de ter em 

conta que a maior parte dos antidepressivos tem uma ação relativamente longa fazendo com que 

a concentração serotonina presente na fenda sináptica se mantenha elevada ao longo de 

sensivelmente de uma semana. Se o paciente não fizer uma semana de descontinuação do 

antidepressivo antes do inÍcio da toma dos IMAO, corre sérios riscos de sofrer de Síndrome 

serotoninérgico [31] [32][38]. Estes em combinação com os antidepressivos tricíclicos podem também 

desencadear reações hipertensivas severas. Há registos também de crises hipertensivas em 

pacientes, em tratamento com IMAO, depois de ingerir grande quantidades de alimentos ricos em 

tiramina[31][32] (este agonista adrenérgico tem ação libertadora de noradrenalina, aumentando a 

ação desta nos recetores adrenérgicos), no entanto este tipo de reações , devido a esta monoamina, 

são muito raras pois era necessário a ingestão enorme deste tipo de alimento.[38] 

Antidepressivos tricíclicos (2ª linha) 

Esta classe é a preferida dos psiquiatras para o tratamento de depressões graves pois a eficácia 

destes enquanto antidepressivos é bastante elevada. No entanto apresentam bastantes efeitos 

indesejáveis devido à sua falta de seletividade.  Estes podem ser usados em variadas patologias. 

[30] [32] 

Mecanismo de ação 

Os antidepressivos tricíclicos (AT) apresentam um mecanismo semelhante aos ISRS porque vão 

inibir o transportador de serotonina. No entanto estes também inibem o transportador de 

norepinefrina sendo por isso menos seletivos que os ISRS. Como consequência desta inibição vão 
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aumentar a concentração dos neurotransmissores (serotonina e noradrenalina) na fenda sináptica 

(Anexo 17). [38] 

Efeitos adversos 

Devido à sua falta de seletividade para os seus alvos terapêuticos, atuando também a nível do 

bloqueio dos recetores histaminérgicos, alfa-adrenérgicos e muscarínicos, os AT apresentam uma 

panóplia de efeitos adversos associados. [38] 

1. efeitos colinérgicos: náusea, vômitos, anorexia, xerostomia, visão turva, confusão, 

constipação, taquicardia e retenção urinária; 

2. efeitos anti-histaminérgicos: sedação, ganho de peso e confusão; 

3. efeitos anti-adrenérgicos: hipotensão ortostática, taquicardia reflexa, sonolência e tonturas. 

Quando se prescreve esta classe de medicamentos deve-se ter em atenção se o paciente sofre de 

algum tipo de doença cardíaca, devendo efetuar uma eletrocardiograma previamente, devido a 

capacidade dos AT’s para bloquear os canais de sódio. Os AT’s também devem ser prescritos 

com a máxima precaução em idosos dado que a hipotensão ortostática nesta faixa etária pode 

desencadear acidentes graves. Como referido anteriormente, esta classe de fármacos continua a 

ser o preferencial, para os psiquiatras, em depressões graves. No entanto, temos de ter imensa 

cautela devido à baixa dose letal dos mesmos, não devendo prescrever este tipo de medicamento 

a pacientes com risco de suicídio devendo adotar por exemplo um ISRS que apresenta uma dose 

letal mais elevada. [30] [32]  

4- Outros antidepressivos: 

Existem outros fármacos antidepressivos que não pertencem a uma classe definida, designados 

comumente por antidepressivos atípicos. Exemplo disso é a bupropiona que atua de forma a inibir 

os transportadores de noradrenalina e dopamina aumentando a concentração destes na fenda 

sináptica. Este é indicado em depressões atípicas e são os fármacos antidepressivos que menos 

apresentam efeitos secundários a nível sexual. No entanto deve-se ter muita cautela devido à ação 

desta no limiar convulsivo, dado que o diminui, aumentando a probabilidade de ocorrer um 

distúrbio convulsivo. [30][32] 

Outro fármaco atípico é a mirtazapina que bloqueia seletivamente recetores da serotonina (5HT-

2A e 5HT-2C) e o auto-recetor alfa2-adrenérgico e ao mesmo tempo aumenta a transmissão 

neuronal de noradrenalina. Este fármaco relativamente recente é indicado para as populações 

idosas pois têm um elevado poder sonífero e aumentam bastante o apetite do paciente. [30][32]      

Por último, outro fármaco bastante utilizado é a trazodona, que mais especificamente é um pró-

fármaco pois in vivo irá dar origem à metaclorofenilpiperazina que é um agonista dos recetores 



33 
 

de serotonina. Além disto apresentam um poder inibitório, inferior ao dos ISRS’s, sobre o 

transportador de serotonina, explicando assim o seu poder antidepressivo. A preocupação sobre 

o uso deste fármaco cai sobre o aparecimento de priapismo, devido ao facto deste ter capacidade 

de bloquear os recetores alfa1-adrenérgico e histamínico. [30][32][33] 

Em suma, durante o meu EC, pude denotar que a classe de antidepressivos é bastante prescrita 

em Portugal e como já referi anteriormente, penso que existe ainda uma mentalidade errónea na 

população em geral sobre este tipo de medicamentos pois não está informada sobre os riscos que 

estes acarretam. Em Portugal o uso de antidepressivos duas vezes superior à média dos países 

europeus (Anexo 18) [11], podendo este facto advir das elevadas taxas de DM presentes no nosso 

país ou então esta classe de medicamentos necessita de uma revisão por parte das entidades 

responsáveis a fim de informar melhor os profissionais de saúde e ainda mais importante a 

população em geral. Considero que a população portuguesa não faz um uso racional deste tipo de 

medicamentos e cabe a nos farmacêuticos ter um papel interventivo nesta área.  

6- Conclusão 

A DM representa, em termos de custos de saúde, 1% do valor total da economia europeia e atinge 

cerca de vinte e um milhões de pessoas só na Europa, revelando-se a doença mais cara do foro 

psicológico. [34] É emergente a necessidade de encontrar maneira de atenuar a prevalência e os 

custos desta patologia. Os fármacos existentes apresentam uma elevada eficácia no tratamento 

dos sintomas e nos episódios de DM, no entanto ainda não estão isentos de efeitos adversos. É 

fulcral continuar a aplicar os antidepressivos a ensaios clínicos regulares analisando bem o efeito 

destes a longo-prazo, visto que ainda começam a ser descritos possíveis efeitos adversos 

relacionados com este tipo de medicamentos, que não foram descritos em ensaios clínicos 

anteriores. Apesar das teorias existentes, estas ainda apresentam várias lacunas que necessitam de 

ser respondidas. É da nossa responsabilidade, enquanto profissionais de saúde, moderarmos o 

impacto da DM na sociedade através da cedência de informação fidedigna e clara. Repetindo o 

que foi dito anteriormente, na minha ótica seria necessária uma revisão na regulamentação e no 

controlo efetuado nesta classe de fármacos pois é necessário que o público perceba os perigos 

associados aos comprimidos para dormir de maneira a diminuir os números relativos ao consumo 

de antidepressivos em Portugal, que representa o dobro do que é consumido no resto dos países 

Europeus. Assim senti a necessidade de contribuir para uma comunidade mais informada e ciente 

dos perigos da automedicação. Perante o período de divulgação do panfleto (Anexo 8)  tive uma 

dualidade de situações. Houve pessoas bastante interessadas em perceber mais sobre a doença, 

mas por outro lado também percebi que há uma subvalorização da mesma. No final posso dizer 

que a realização da atividade foi bastante satisfatória pois senti que foi possível um diálogo 

bidirecional, claro e preciso sobre um dos temas que ainda constituí um enorme taboo para 
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algumas pessoas, que em condições normais não têm iniciativa para falar abertamente sobre este 

problema.  

Projeto II – Preparação individualizada de medicamentos 

1- Introdução e objetivos  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade da população dos países desenvolvidos não 

cumpre a medicação prescrita até ao fim nem respeita o esquema terapêutico. Portugal não é 

exceção, demonstrando também taxas de cinquenta por cento no que respeita à adesão da 

terapêutica. A principal causa apontada a esta falha de cumprimento do regime terapêutico é o 

esquecimento da toma do medicamento. [9] A falta de adesão resulta numa enorme despesa de 

saúde chegando a atingir valores de mil milhões de euros. Além destes custos, uma não adesão à 

terapêutica está a por em risco o tratamento do doente. 

Nos últimos anos do meu percurso enquanto estudante, comecei a aperceber-me e a informar-me 

bastante sobre estas ocorrências e sempre tive interesse em aprender mais sobre esta temática. 

Assim sendo, não podia deixar de aproveitar o meu EC para aprofundar o meu conhecimento 

sobre o que poderia ser feito para melhorar a falta de adesão na terapêutica. Comecei por perceber 

que o grande núcleo de doentes, responsável pela maior parte das estatísticas anteriormente 

referidas, eram os idosos e/ou pacientes crónicos. O que estava descrito em artigos científicos 

comprovou-se na prática. Este grupo de doentes confessava que não tomavam a medicação todos 

os dias devido à quantidade excessiva de medicação diária e da complexidade do seu esquema 

terapêutico. Isto fazia com que eles por vezes se esquecessem de cumprir na íntegra a medicação 

prescrita.  

Atualmente, no mercado e mais especificamente na FBN é vendido um serviço de Preparação 

individualizada da medicação. Esta consiste numa preparação prévia, executada por um 

farmacêutico, de todo o esquema medicamentoso de um paciente, numa embalagem 

completamente selada e dividida por alturas do dia e por dias da semana. Assim consegue-se 

excluir a complexidade do esquema terapêutico, pois o paciente apenas tem de romper o selo 

correspondente à altura do dia e tem acesso a toda a medicação que tem de tomar naquela hora. 

Não considero este serviço isento de falhas e de uma grande margem por onde pode ser 

desenvolvido, pois não elimina o problema do esquecimento e outros. No entanto, é o começo de 

uma solução para o problema da falha à adesão da terapêutica. Já tinha conhecimento da 

existência deste tipo de produto antes de ingressar na FBN mas com o contacto direto com este 

comecei a ganhar curiosidade pelo mesmo. Decidi tentar perceber se os pacientes poderiam aderir 

a este tipo de serviço e se o esforço para a melhoria da adesão à terapêutica deveria enveredar 

pelo desenvolvimento de dispositivos similares ou passar pela melhoria na informação da 

responsabilidade do bom uso do medicamento. Sendo assim, recorri à formulação de um 
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questionário (Anexo 19) que me permitiria perceber o valor de mercado deste tipo de serviço 

(Willingness to pay). 

2- Fundamento e implementação do questionário na Farmácia 

A divulgação do questionário foi feita a dois públicos diferentes em termos de classe 

sociodemográfica, pois tive a oportunidade de interrogar o público da FBN e da FT.  Assim 

consegui abranger públicos diferentes com o objetivo de averiguar a possibilidade da influência 

do público nas respostas. O inquérito foi realizado de forma anónima e teve como público-alvo, 

independentemente do sexo, os clientes com mais de trinta anos. Este era constituído por seis 

segmentos: (1) Idade (2) Sexo (3) Portador de doença crónica (4) Quantidade de medicamentos 

que o paciente toma por dia (5) Conhecimento de algum tipo de serviço de dispensa personalizada 

(6) Quantidade monetária (semanal) disposta a dar por um serviço deste tipo. A resposta a este 

conjunto de perguntas iria permitir-me avaliar qual o grupo alvo para o serviço anteriormente 

descrito e inquirir se o público geral está recetivo ao mesmo. 

3-  Tratamento dos resultados 

Foram questionados vinte clientes dos quais doze eram do sexo feminino e oito do sexo 

masculino, como podemos ver no gráfico representado abaixo (Figura 5). Como o estudo era 

direcionado para o público que apresentasse mais de trinta anos foi feita uma divisão por faixas 

etárias do total de questionados (os resultados serão sempre apresentados por número de clientes 

e não pela respetiva forma percentual) (Figura 6), para posteriormente poder relacionar esta 

divisão com a presença de doenças crónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Com a análise dos dados apresentados podemos verificar que a maioria dos entrevistados 

pertenciam à faixa etária entre os cinquentas e os sessenta e cinco anos com a representação total 

de doze pessoas. A faixa etária dos utentes com mais de sessenta e cinco anos apresenta uma 

amostra equivalente a seis pessoas. Por último a faixa etária que é menos representada é a que se 

apresenta entre os trinta e os quarenta e nove anos, com apenas dois entrevistados. Assim como 

Fig. 5 – Divisão da amostra total por género 
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Fig. 6 – Divisão da amostra total por faixas etárias 
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foi descrito anteriormente, um dos objetivos deste inquérito seria também avaliar a relação entre 

a idade e o aparecimento de doenças crónicas. Perante os resultados obtidos podemos aferir que 

de um total vinte pacientes, catorze apresentavam pelo menos uma doença crónica (Figura 7), 

sendo que durante o inquérito a definição de doença crónica dada aos questionados era patologia 

permanente, que têm como consequência uma deficiência residual e que são provocadas por uma 

alteração patológica não reversível, requerendo um especial treino do paciente para a 

reabilitação ou então é necessário um longo período de supervisão. [35]  

 

   

 

 

 

 

 

Posteriormente a esta observação foi possível fazer a relação entre os pacientes que detinham pelo 

menos uma doença crónica com as suas respetivas faixas etárias. Como podemos observar no 

seguinte gráfico (Figura 8) a totalidade de entrevistados que pertencem à faixa etária superior a 

sessenta e cinco anos, detêm pelo menos uma doença crónica. A faixa etária mais representativa 

deste inquérito revelou resultados diferentes apresentando sete pacientes com doença crónica num 

total de doze. Por último, apenas um paciente da faixa etária mais jovem apresentava uma doença 

crónica. Esta relação irá posteriormente permitir chegar a uma conclusão sobre a possível 

correspondência entre estas duas particularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Analise da presença de pelo menos uma doença crónica na amostra 

total. 

Fig. 8 – Relação entre a presença de doenças crónicas com a faixa etária. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, um doente polimedicado é aquele que usa em 

simultâneo vários princípios ativos diferentes ou usa um número excessivo de medicamentos. [36] 

Desta forma foi possível apurar a quantidade de clientes polimedicados, que constituem um dos 

públicos alvo dos sistemas personalizados de medicamentos, na amostra total de entrevistados. 

Como podemos verificar no gráfico (Figura 9), de todos os pacientes entrevistados doze revelaram 

que tomavam uma quantidade superior a três medicamentos por dia podendo considerar que no 

presente estudo estamos perante doze pacientes polimedicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a esta análise, através da pergunta cinco do questionário, o meu objetivo era 

perceber se estes doentes teriam conhecimento de um dispositivo relativamente recente que tem 

como intenção melhorar a sua adesão à terapêutica. Como podemos analisar (Figura 10) apenas 

dois pacientes teriam conhecimento deste tipo de dispositivo. Os restantes pacientes mostraram-

se bastante surpresos quando lhes informei da existência deste serviço.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Análise da quantidade de doentes polimedicados presentes na amostra total 

  

Fig. 10 – Análise do conhecimento dos pacientes em relação ao serviço de dispensa individualizada 
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Perante isto, e depois de explicar aos pacientes em que é que consistia o serviço em questão e 

demonstrando-lhes os enormes benefícios que este lhes poderia trazer, questionei aos mesmos 

quanto é que estes, se estivessem interessados, pagariam por um serviço deste tipo dando quatro 

quantidades monetárias como hipótese (Figura 11). Para finalizar procedi à realização da 

relação ente total de pacientes crónicos e suposto interesse em pagar por um serviço de dispensa 

individualizada (Figura 12) e de polimedicados com o possível investimento neste serviço 

(Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a análise dos resultados representados na figura oito podemos concluir que dentro de um 

grupo de catorze pessoas com doenças crónicas, nove delas demonstraram interesse em começar 

a usar o serviço, sendo que uma delas poderia investir até três a quatro euros semanais. O resto 

de cinco pessoas com doença crónica demonstraram a falta de interesse aferindo que não estariam 

dispostos a pagar por estes serviços. Quanto ao resto de pacientes (seis entrevistados), dois deles 

também mostraram interesse em adquirir este dispositivo. Relativamente aos pacientes 

polimedicados os resultados têm bastante semelhança com os descritos anteriormente visto que 

Fig. 11 – Representação do valor monetário do serviço 

de dispensa individualizada para o público da FBN  

  

Fig. 12 – Relação entre o interesse em comprar o 

serviço e a presença de doenças crónicas 

cas 

Fig. 13 – Relação entre o interesse de compra e o número de medicamentos diários 
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de um total de doze pacientes que tomam mais de três medicamentos por dia, apenas cinco 

aferiram que não estariam interessados em usufruir do serviço. 

3- Conclusão 

Após o tratamento dos dados recolhidos ao longo da realização do inquérito, apesar da amostra 

não ser suficientemente representativa para que seja possível retirar conclusões, podemos retirar 

algumas ideias sobre a opinião do público em relação à recente iniciativa da FBN em prestar um 

serviço de dispensação individualizada, que já existia previamente no mercado. Estes resultados 

podem ter sido influenciados pela realidade socioeconómica do público da FBN. É necessário 

assim alargar este tipo de pesquisa de mercado em várias farmácias, com diferentes realidades 

sociais e económicas para então perceber se a venda deste dispensador pode trazer rentabilidade 

às farmácias, de forma a que estas possam prestar o serviço à população.  

Através dos resultados apresentados, é possível concluir que existe uma relação entre o avanço 

da idade e o aparecimento de doenças crónicas, sendo que o total de idosos (idade superior a 65 

anos) entrevistados padecia de pelo menos uma doença crónica. Além disso, foi possível verificar 

um desconhecimento por parte dos entrevistados perante este tipo de dispositivo. Assim o estudo 

de mercado serviu para informar a população da existência deste serviço, podendo assim auxiliar 

a FBN e a FT de forma indireta, no número de vendas do serviço em questão. Como esta prestação 

de serviço ainda era bastante recente nestas farmácias, este projeto poderá auxiliar na construção 

de uma boa estratégia de mercado específico para o publico das mesmas, pois além de 

concluirmos que o público está bastante recetivo a esta iniciativa sabemos quanto é que os clientes 

estariam dispostos a pagar pela mesma. Após a realização do inquérito foram verificadas vendas 

nos dispositivos de dispensação personalizada. No entanto, considero estas vendas fruto da 

informação transmitida e não da possível propaganda do produto em si.  

Considero assim a realização do inquérito bastante positiva pois foi possível concretizar os 

objetivos anteriormente propostos: a análise de mercado das farmácias onde estagiei e informar o 

público sobre a existência do serviço de dispensação personalizada. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Área de atendimento ao público da FBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Balcões reservados ao atendimento do público. 

Fig. 15 – Linear de produtos dedicados às crianças e à higiene oral. 
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Anexo 2 – Área reservada a consultas, formações e medição de parâmetros bioquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Linear de produtos dermocosmética. 

Fig. 17 – Gabinete de atendimento ao utente  
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Anexo 3 – Área de armazenamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 – Armário (lado esquerdo) reservado ao armazenamento de 

comprimidos, xaropes, ampolas bebíveis e injetáveis.  

Fig. 19 – Laboratório destinado a formulação. 
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Anexo 4 – Área de receção de encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Área destinada à receção de encomendas. 

Fig. 21 – Biblioteca de material de apoio e de arquivos referentes a faturas e 

receitas. 
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Anexo 5 – Mudanças relativas à regulamentação dos MNSRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 - Mudanças relativas à regulamentação dos MNSRM de 1991 a 2005[5]. 

Fig. 23 - Mudanças relativas à regulamentação dos MNSRM de 2005 a 2007[5]. 
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Anexo 6 – Evolução do medicamento genérico ao longo do tempo (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Programa VALORMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 – Contentor Valormed destinado à reciclagem de medicamentos 

Fig. 24 - Evolução do medicamento genérico ao longo do tempo (2000-2014)[8]. 
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Anexo 8 – Divulgação de informação relativamente à Depressão Major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 – Folheto informativo distribuído durante a etapa de divulgação (Parte de fora) 

Fig. 27 – Folheto informativo distribuído durante a etapa de divulgação (Parte de dentro) 
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Anexo 9 – Sintomatologia da Depressão Major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 – Representação dos sintomas do quadro de diagnostico baseado na observação sintomatológica[38]. 

Fig. 29 – Representação dos sintomas específicos para cada alteração de neurotransmissor[38]. 
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Anexo 10 – Teoria das monoaminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 – Esquema do funcionamento do sistema dos neurotransmissores monoaminérgicos, numa situação 

normal[38]. 

Fig. 31 – Esquema do funcionamento do sistema dos neurotransmissores monoaminérgicos, numa DM[38]. 
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Anexo 11 – Teoria da alteração dos recetores de serotonina, noradrenalina e dopamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 – Stress vs Depressão major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 – Teoria da alteração de recetores monoaminérgicos – Existe uma regulação por aumento dos recetores 

pós-sinápticos que leva ao aparecimento da depressão[38]. 
. 

Fig. 33 – Inibição do gene BDNF na presença de stress[38]. 
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Anexo 13 – Mecanismo dos fármacos ISRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 – Atraso da resposta terapêutica dos ISRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 – SSRI atuam inibindo a recaptação de serotonina [38]. 

 

Fig. 35 – Início atrasado da resposta terapêutica pelo SSRI[38]. 
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Anexo 15 – Fármacos Inibidores Seletivos da Recaptação da Noradrenalina e Serotonina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Breve demonstração do efeito dopaminérgico dos SRNS no córtex pré-frontal[38]. 
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Anexo 17 – Representação do mecanismo de ação dos ISRS’s e dos AT’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 – Representação da percentagem de medicamentos antidepressivos do total de 

medicamentos prescritos em cada país da Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 - Representação do mecanismo de ação dos fármacos SSRI’s e dos AT’s. [32] 

Fig. 38 – Portugal é o país Europeu que consome mais antidepressivos 

(15%)[11]. 
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Anexo 19 – Questionário 

 

 

 

Fig. 39 – Questionário realizado durante o estágio curricular. 
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1- Introducción 

La farmacia de oficina en la Comunidad de Madrid (CM) es definida como un establecimiento 

sanitario privado de interés público siendo dirigida por uno o más farmacéuticos que están sujetos 

a una planificación sanitaria específica, diferente en cada comunidad que componen el Estado 

Español. En la CM las leyes sanitarias que regulan actualmente son la ley General de sanidad 

14/1986, por la ley 16/1997 de 25 de abril de regulación de servicios de la oficina de farmacia, y 

la ley 29/2006 de julio de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios, que 

establecen los requisitos y las funciones a cumplir. El modelo español de la ordenación 

farmacéutica permite que 99% de su población tenga oficina de farmacia en su propio municipio. 

[1] 

La farmacia proporciona inmensos servicios importantes para la población como la adquisición, 

conservación, custodia y dispensación de medicamentos y productos sanitarios y de la elaboración 

de fórmulas magistrales (FM) y preparados oficinales (PO), Además, la oficina de farmacia hace 

un uso racional del medicamento para que la población sepa utilizar adecuadamente los 

medicamentos. De hecho, esta institución también proporciona el seguimiento farmacológico de 

los pacientes y la farmacovigilancia. Estas dos acciones detectan o evitan duplicidades en los 

tratamientos, errores de prescripción, reacciones adversas e interacciones entre otros, aumentando 

la seguridad de la toma de los medicamentos. [1] 

En términos de conclusión la farmacia de oficina es reconocida como una institución de gran 

relevancia en la salud de las personas, constituyéndose una pieza clave en el sistema sanitario y 

sus programas preventivos y de sensibilización ciudadana. Los farmacéuticos tienen así la enorme 

responsabilidad de ser el agente y educador sanitario, aprovechando la ventaja de ser el 

profesional de salud que está más cerca de los pacientes.  

2- La Farmacia 

La farmacia Julián Pozuelo Pinilla está situada en la calle Cabo Suceso Terrero 3, Madrid. Es una 

pequeña oficina situada en un barrio muy tranquilo donde la mayor parte de la población está 

comprendida por pensionistas muchos ancianos, la mayoría jubilados. Por lo tanto, se concluye 

que los pacientes del barrio, son en su mayoría, crónicos. Esta farmacia formada por un equipo 

de tres farmacéuticos: Julián Pozuelo Pinilla (mi tutor), María Luz Pérez Herrero y María Dolores 

de Llanos Velarde. La oficina está dividida en una zona de recepción de medicamentos, almacén, 

atención al paciente, un baño para uso de los empleados de la farmacia y un despacho.  

En la farmacia se hace el control de la presión arterial y glucosa y se mide el peso de los bebés, 

siendo todo esto un servicio gratuito. El horario de funcionamiento es de las 9:30 a las 13:45 y 
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Dispensación sujeta a prescripción médica;

Dispensación con receta oficial de estupefacientes de la lista I anexa a la Convención 
Única de 1961

Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el anexo I del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre;

Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el anexo II del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre;

Conservación en frigorífico;

Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria 
peligrosa;

Medicamentos que pueden producir fotosensibilidad;

Símbolo Internacional de radiactividad recogido en la norma UNE-73302 de 1991, sobre 
distintivos para señalización de radiaciones ionizantes;

Símbolo de gas medicinal comburente;

Símbolo de gas medicinal inflamable;

Tabla 1 -Símbolos en el cartonaje de las especialidades farmacéuticas. 

por la tarde desde las 17:00 hasta las 20:00, de lunes a viernes, el sábado únicamente abre por la 

mañana . 

2.1- Tipos de medicamentos 

Gracias a la ley vigente (29/2006 de “garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios”), un medicamento solo es medicamento si está enumerado en estos puntos:  

 

• los medicamentos de uso humano y de uso veterinario elaborados industrialmente o en 

cuya fabricación intervenga un proceso industrial. 

• las FM’s. 

• los PO’s. 

• los medicamentos especiales previstos en dicha ley. 

 

También tendrán tratamiento legal de medicamento las sustancias o combinaciones de sustancias 

autorizadas para su empleo en ensayos clínicos o para investigación en animales. 

Es casi imposible hacer una única clasificación de los medicamentos, ya que san muchos y muy 

variados. Por lo tanto, se puede hacer varias divisiones: condiciones de dispensación, financiación 

por el Sistema Nacional de salud (SNS) y asimilados, composición, origen, uso, entre otros. La 

división más recomendada por la Drug Utilization Research Group (DURG), es la clasificación 

anatómica, terapéutica y química (ATC). La autorización, registro y condiciones de dispensación 

de medicamentos de uso humano, es regulada por el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre. 

En su anexo IV debe estar presente la siguiente tabla que identifica los varios tipos de clase de 

medicamentos: [1] 
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2.2- La gestión de la farmacia y sus productos 

La gestión de una farmacia de oficina de acuerdo a su definición de propiedad privada y servicio 

público es un negocio sustentable y una prestación de servicios de salud perfecta. Con lo cual, 

todo lo que entra en la farmacia tiene que ser muy bien comprobado, descartándose en la medida 

de lo posible ningún tipo de error que afecte en el acto de la dispensación, y que pudiera afectar 

de alguna medida a la salud del paciente lo que implicaría de algún modo todo tipo  de 

reclamaciones civiles, administrativas e incluso penales. 

2.2.1- Pedidos y distribuidores 

La adquisición de los medicamentos debe ser hecha solamente por farmacéuticos y es de su 

responsabilidad verificar se están legalmente autorizados por las autoridades sanitarias españolas. 

Esta adquisición tiene que cumplir algunas normas, porque la farmacia no puede adquirir:  

• medicamentos no registrados en España; 

• especialidades farmacéuticas en la presentación de envase clínico, salvo para su dispensación 

a clínicas u hospitales; 

• medicamentos de uso hospitalario, salvo para su dispensación a clínicas u hospitales; 

Esta adquisición puede ser hecha por dos modalidades de pedidos: Reposición diaria y compra a 

laboratorios. 

La reposición diaria tiene como núcleo un suministro farmacéutico y compra de medicamentos 

analizados diariamente. Así, en función de los medicamentos que se venden, se define un stock 

mínimo y máximo para cada producto. Cuando este stock mínimo se alcanza o siempre que 

necesario, debido a encargos realizados, el pedido al almacén/distribuidor es enviado vía Internet 

o MODEM. Es obligatorio el registro de las compras/pedidos hechos para un perfecto control 

monetario y de stock. La farmacia Julián Pozuelo Pinilla trabajaba con 2 almacenes: COFARES 

(principal) y Alliance Healthcare. Se hacen dos pedidos al día, un por la mañana y el otro por la 

tarde para satisfacer siempre el stock mínimo de los productos. 

La compra directa a los laboratorios se hace para determinados medicamentos o productos 

pedidos directamente a los visitadores de los laboratorios o por transfer del laboratorio al almacén 

con los que la farmacia trabaja, con condiciones comerciales, plazos y condiciones de entrega, 

requerimientos técnicos distintos La compra puede ser registrada de forma digital o en una hoja 

de pedido interno. 

Cada modalidad es específica para una situación: tener stock sin reponerlo diariamente para que 

tenga condiciones económicas especiales o pedir. 
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2.2.2 - Recepción del medicamento 

La recepción es hecha por un farmacéutico designado por el farmacéutico titular, que tiene la 

responsabilidad de verificar tres aspectos fundamentales: 

• el estado de los productos recibidos, haciendo una inspección cualitativa, para comprobar si 

es adecuado (caducidad, aspecto y condiciones de transporte y conservación);     

• comprobar si los productos recibidos son los mismos que fueron pedidos, usando la hoja de 

pedido interno o el programa informático. Aquí se hace una inspección cuantitativa para 

verificar el precio, producto y cantidad; 

• si los productos recibidos son los que están presentes en la hoja de albarán de entrega del 

proveedor. 

 

Las facturas deben ser revisadas con el albarán y guardadas para futura contabilidad y si queremos 

hacer una reclamación por no conformidades debemos guardar el albarán del proveedor para dar 

seguimiento a la reclamación. Estos productos con defecto o que sean errores de puesta, deben 

ser depositados en las cestas de los proveedores y se devuelven lo más pronto posible-el plazo es 

de 14 dias, rebajándose el plazo a dos en el de los medicamentos termolábiles, solicitando su 

abono. 

Después se procede a darle entrada, en el ordenador, de todos los productos y a la colocación de 

forma ordenada en los cajones. Los productos termolábiles, se guardan prontamente en la nevera 

y los estupefacientes se mantienen almacenados bajo la rigurosa custodia del farmacéutico titular, 

impidiendo su fácil acceso. Los estupefacientes tienen un proceso muy diferente de los otros 

medicamentos pues el pedido es acompañado de un vale de estupefacientes firmado por el 

farmacéutico que después se entrega al distribuidor. Este vale se saca del talonario de 

estupefacientes que proporciona el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), emitido 

por la consejería de sanidad de la CM que consta de 100 vales con matriz y numeración 

consecutiva. En el momento de la entrada del estupefaciente se registra la entrada, en un libro 

específico de los estupefacientes para que se efectúe un perfecto control de estos medicamentos.  

 

2.1.3- Almacenamiento 

El almacenamiento es un paso de proceso fundamental para un perfecto control de la calidad y 

seguranza de los medicamentos y tiene que seguir las buenas prácticas de almacenamiento (BPA). 

Este tiene que ser controlado con mucha precisión para que se haga una correcta gestión de los 

inventarios y para que no haber pérdidas de medicamentos caducados, lo que representa en 

pérdidas económicas para la farmacia. El correcto almacenamiento permite también encontrar y 

entregar los medicamentos con mayor rapidez y eficacia. Todos los productos que una farmacia 
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adquiere deben ser almacenados en las condiciones perfectas de limpieza, humedad y temperatura 

para que se garantice su correcta conservación. Por tanto, para garantir la calidad de los 

medicamentos, la primera cosa que hay que hacer en la rutina farmacéutica es la medición de las 

temperaturas de la farmacia, que debe realizarse al menos una vez al día.  

Para esta práctica debemos tener dos termómetros de máxima y mínima, para apuntar la 

temperatura ambiente y la temperatura de la nevera. La temperatura de la farmacia no puede 

sobrepasar los 30ºC recomendándose un intermedio de temperatura entre 15 y 30 grados. Los 

productos de la nevera, debido a su instabilidad a temperaturas elevadas, tiene que estar entre 5 ± 

3ºC. (anexo 1) 

Estas temperaturas observadas deberán ser registrados en formato de papel o digital, y el 

documento tiene que contener las temperaturas máxima y mínima y la firma del farmacéutico que 

ha hecho la verificación. 

Si las temperaturas están fuera de los rangos aplicados tenemos que proceder a un profundo 

análisis de la desviación: 

 

• realizar un inventario de todos los productos afectados por la desviación; 

• calcular en número de horas en que la desviación ocurrió; 

• determinar la temperatura a la que los medicamentos han estado expuestos. Si no tendremos 

registrador de temperatura debemos suponer que los medicamentos han estado fuera de lo 

rango permitido de temperaturas durante el tiempo que ha transcurrido desde la última lectura 

registrada. [2] [3] 

 

Tenemos que rellenar un impreso (Registro de incidencias de temperatura) que tiene de contener 

los siguientes datos:[1] [2] [3]  

• código de la incidencia, con un número correlativo y el año de apertura; 

• fecha de la incidencia; 

• descripción de la incidencia; 

• análisis de las causas; 

• evaluación de la incidencia; 

• tratamiento de la incidencia propuesto siempre por el Farmacéutico Titular; 

• firma de la persona que detecta la incidencia y del farmacéutico titular. 

 

Está totalmente prohibido dispensar un producto que ha sido afectado por una desviación hasta 

que sea comprobado que los medicamentos no fueran alterados en calidad, seguranza y eficacia 

terapéutica. 
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Se puede dividir una farmacia en cuatro zonas distinguibles: la zona de recepción, zona de 

productos conformes, zona de cuarentena para la materia primas, zona de productos no 

conformes, en la que se distinguen: caducados, deteriorados, inmovilizados, para su posterior 

separación y devolución al proveedor. 

Periódicamente se hacen comprobaciones del estado en que se encuentran los productos 

almacenados para detectar cualquier defecto de los mismos.  

Hay medicamentos de almacenamiento especial como los estupefacientes (rigurosa custodia del 

farmacéutico titular, impidiendo su fácil acceso), productos termolábiles (nevera) y colirios, 

pomadas oftálmicas, productos de uso veterinario, raticidas, insecticidas y otros productos 

tóxicos. (guardados en un cajón diferente de los demás). [2] [3]  

 

2.2.4 - Devoluciones y caducidades 

 

La devolución de los medicamentos (Anexo 2) tiene dos grandes objetivos: garantizar que los 

medicamentos dispensados en la farmacia se encuentren dentro del plazo de caducidad y 

garantizar la separación de los medicamentos no aptos para la dispensación de los que están aptos 

y pueden ser comercializados. 

Una farmacia de oficina adquiere los medicamentos con el objetivo de dispensarlos, pero hay 

situaciones en que los productos caducan. Entonces, hay que devolvérselos al proveedor de origen 

(sea el almacén de distribución o la industria) y cuando no es posible devolverlos tienen que 

eliminarse [1][9]. 

 

• Devolución de especialidades y productos caducados: 

La devolución ocurre a través del proveedor habitual, el plazo no puede ser superior a los seis 

meses contados a partir del mes en que caducaron. [9] 

 

• Devolución de especialidades estupefacientes: 

En el caso de los estupefacientes caducados, también se pueden devolver al laboratorio a través 

del proveedor habitual, adjuntando un vale de devolución de estupefacientes, en caso de que se 

supere el plazo de seis meses o sea un envase devuelto, la CM, habilita un procedimiento 

específico para su entrega y destrucción, proporcionando un justificante a la farmacia. [9] 

 

• Control de productos deteriorados o inmovilizados: 

Hay productos que se van retirando de la dispensación, por parte de la Administración Sanitaria. 

Por lo tanto, tiene que separarse estos productos de los demás debidamente identificados hasta su 

devolución por canales específicos. [9] 
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• Productos defectuosos, caducados de más de seis meses, no adecuados para su 

devolución a los almacenes por caducidad: 

Estos productos van para la “reciclaje” y se envian, al menos una vez al año, a los almacenes de 

distribución. [9] 

 

Para que todo esto proceso sea eficaz o más rápido tiene que hacerse un control de las caducidades 

siguiendo los siguientes pasos:  

 

1. Introducción en el programa informático de la farmacia la fecha de caducidad de los 

medicamentos que existen actualmente; 

2. Actualización de las fechas de caducidad en el momento de recepción del pedido; 

3. Escribir mensualmente el listado de control de fechas de caducidad; 

4. Separación de los medicamentos caducados o a punto de caducar; 

5. Devolución de medicamentos, de productos deteriorados o inmovilizados y 

estupefacientes caducados; [9] 

 

2.2.5- Programa informático 

 

El sistema informático es una herramienta fundamental para el bueno desarrollo en la rutina de la 

oficina. En la farmacia Julia Pozuelo Pinilla se trabaja con el Farmatic®(Anexo 3), un programa 

muy intuitivo y que tiene todos los aspectos importantes en el día a día del farmacéutico (base de 

datos de clientes/pacientes, facturación de recetas, compras, gestión de almacén, libro de 

recetario, entre otros). Tiene también herramientas para la gestión administrativa y profesional y 

una increíble gestión de la tarjeta sanitaria. Este programa permite al farmacéutico hacer una 

atención muy rápido y eficaz gracias al design intuitivo y al hecho de que tiene muy pocas 

pantallas de trabajo. 

 

2.3- Dispensación de los medicamentos 

 

Gracias a la dispensación, servicio esencial en cualquier farmacia, la población tiene acceso a la 

medicación y a productos esenciales que necesitan. Además, los pacientes conocen el proceso de 

administración y dosis adecuadas y se pueden corregir e identificar problemas relacionados con 

la medicación que puedan surgir. 

La actuación del farmacéutico es fundamental en este momento del proceso, pero el personal 

técnico de la farmacia también puede hacer la dispensación, aunque bajo la supervisión del 

farmacéutico. 
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Entonces los objetivos de la dispensación de medicamentos son:[1]  

1. certificar el acceso al medicamento/producto sanitario y dispensarlo en óptimas 

condiciones; 

2. garantizar que el paciente conoce el proceso de administración de los 

medicamentos/productos sanitarios y que lo va a hacer; 

3. proteger al paciente frente a la aparición de posibles efectos adversos asociados al uso de 

medicamentos/productos sanitarios; 

4. identificar y comunicar posibles problemas de reacciones adversas, que puedan surgir 

relacionados con la medicación;  

5. presentar otros servicios alternativos si es necesario; 

6. registrar todas las intervenciones farmacéuticas realizadas. 

 

La dispensación, según la ley 16/97 y demás leyes autonómicas, es el servicio más demandado 

por el ciudadano que va a la oficina de farmacia y es la situación en la que el paciente pide un 

medicamento específico generalmente mediante una prescripción médica (receta) o sin ella en el 

caso de automedicación (de forma adecuada o no). 

Por lo tanto, tenemos dos maneras de proceder: el procedimiento de una dispensación con receta 

y el procedimiento (Anexo 4) de una dispensación sin receta [1][9]. 

 

Procedimiento del Servicio de Dispensación para medicamentos sujetos a prescripción: 

 

1. Antes de dispensar algún medicamento, el farmacéutico debe verificar si la prescripción 

es legítima (datos del paciente, datos del prescriptor, datos del medicamento (o producto 

sanitario), visado de inspección, número de orden de dispensación, receta oficial de 

estupefacientes, fecha de prescripción, fecha prevista de dispensación). De forma general, 

una receta tiene el periodo de validez de diez días y cuando la integridad y autenticidad 

de una recepta es dudosa, no se dispensará el medicamento y se pondrá en conocimiento 

de la autoridad sanitaria correspondiente; 

2. Tiene que saberse para quien es la medicación, si es para el paciente, el cuidador o una 

tercera persona; 

3. Verificar criterios de no dispensación (si el paciente utiliza otros medicamentos, presenta 

enfermedades concomitantes, una situación de embarazo/lactancia, alergias conocidas, 

contraindicaciones, interacciones o duplicidades, que puedan afectar al objetivo del 

tratamiento y a la salud del paciente en función de la información disponible, entre otros); 

4. Verificar si es la primera vez que el paciente está haciendo el tratamiento; 
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5. En caso de tratamiento de continuación, tenemos de obtener la información necesaria para 

valorar la percepción del paciente sobre su efectividad y seguridad; 

6. Actuación: al margen de que haya o no incidencias, el farmacéutico podrá valorar ofrecer 

otros servicios profesionales farmacéuticos, en especial al paciente crónico, que puedan 

servirle de ayuda o beneficio en el cuidado y control de sus problemas de salud; 

7. Entregar el medicamento/producto sanitario 

8. Realizar el registro electrónico del procedimiento seguido y de todos los 

medicamentos/productos sanitarios dispensados; 

9. Se consignarán los datos de la farmacia, la fecha de dispensación y firma del farmacéutico 

o consignación equivalente en el caso de receta electrónica; 

10. Revisión de recetas dispensadas; 

11. Registro en el libro recetario/libro de contabilidad de estupefacientes o soporte 

equivalente; 

12. Custodia de las recetas dispensadas; 

13. Facturación; 

 

Receta y receta electrónica: 

La receta electrónica es un servicio de apoyo y asistencia sanitaria que emite y transfere la 

prescripción médica por medios electrónicos y sirve como un enorme auxiliar en la dispensación 

del medicamento.  

 

Objetivos:  

• Permitir a los ciudadanos obtener su medicación en cualquier oficina de farmacia de su 

comunidad autónoma, si se desplazase fuera de su comunidad debería solicitar la tarjeta de 

desplazado 

• Disminuir tareas administrativas al prescriptor en desplazamientos de pacientes fuera de la 

Comunidad Autónoma; 

• Sistema informático que posibilita la transición de información entre Comunidades 

autónomas;  

• Sistema integrado de receta electrónica prácticamente igual en el SNS; hoy por hoy cada 

Comunidad gestiona su RE diferente para cada territorio[6]. 

 

La dispensación con receta electrónica sigue un procedimiento standard: 

 

• Buscar paciente; 

• Solicitar el listado de medicamentos dispensables; 
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• Solicitar el detalle de los medicamentos dispensables (orden de dispensación de la receta); 

• Enviar dispensación - envío de la información sobre el medicamento dispensado; 

• Registro de auditoría – con el objetivo de mantener un registro de todos los intercambios [6]. 

 

Todas las recetas deben cumplir con una serie de requisitos administrativos: 

 

• Datos del paciente; 

• Datos del medicamento; 

• Datos del prescriptor; 

• Otros datos; 

 

Las nuevas recetas del SNS llevarán impreso, en la parte superior derecha de las recetas, el 

código que corresponda al beneficiario por su renta. [1][6][7] 

 

• Código TSI 001 para los usuarios exentos de aportación 

• Código TSI 002 para los usuarios con aportación de un 10% 

• Código TSI 003 para los usuarios con aportación de un 40% 

• Código TSI 004 para los usuarios con aportación de un 50% 

• Código TSI 005 para los usuarios con aportación de un 60% 

• ATEP para las recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

• NOFIN para las recetas de medicamentos y productos sanitarios no financiados. 

 

El farmacéutico cobrará en el momento de la dispensación la aportación correspondiente al 

paciente. El sistema rembolsará al paciente el dinero que proceda según su desembolso 

previo y el tope mensual que le corresponda. [1][6][7] 

 

 

 

 

Dispensación de medicamentos con visado de inspección: 

La Consejería de Sanidad establece la validación sanitaria, de carácter especial, de recetas 

previamente a la dispensación farmacéutica de aquellos productos que así lo aconsejen. La fecha 

del visado tiene que ser igual o inferior a la fecha de dispensación e igual o superior a la fecha de 

prescripción. Los productos que necesitan de visado para que sean dispensados necesitan 

obligatoriamente del visado debidamente firmado[1][8]. 
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Estos medicamentos que necesitan de visado son: 

 

• Las especialidades de diagnóstico hospitalario. 

• Las especialidades con cupón precinto diferenciado. 

• Los productos dietoterápicos y dietas de nutrición enteral. 

• Los extractos hiposensibilizantes y vacunas bacterianas. 

• Las Especialidades del grupo C10 AA: “Inhibidores de la HMG CoA Reductasa”. 

 

También existe un procedimiento de menor control llamado Autovisado., -generalmente para 

incontinencias, y medicamentos de especial control medico para menores de 75 años-. En este 

caso es el propio médico prescriptor el que, por medio de una segunda firma, valida la 

prescripción.[1][8] 

 

Dispensación de estupefacientes: 

 

Los estupefacientes son medicamentos que sólo pueden ser dispensados con la presentación de la 

receta oficial de estupefacientes que tiene que tener los datos consignados correctamente y el 

farmacéutico tiene que registrar en el reverso de la receta o electrónicamente el Documento 

Nacional de Identidad (DNI) de la persona que compra el estupefaciente. La receta tiene una 

validez de 10 días y el tratamiento máximo corresponde a 30 días .[1][8] 

 

Procedimiento del Servicio de Dispensación para medicamentos y productos sanitarios que 

no precisan receta 

 

Los medicamentos que no necesitan de receta no significa que no presenten riesgo. En este caso, 

el farmacéutico precisa de hacer unas preguntas que garanticen que los medicamentos son 

administrados correctamente (Anexo 5). 

 

1. Para quién es; 

2. Verificar criterios de no dispensación; 

3. Verificar si es la primera vez que el paciente está haciendo el tratamiento; 

4. En caso de tratamiento de continuación, tenemos que obtener la información necesaria para 

valorar la percepción del paciente sobre su efectividad y seguridad; 

5. Actuación: al margen de que haya o no incidencias, el farmacéutico podrá valorar y ofrecer 

otros servicios profesionales farmacéuticos, en especial al paciente crónico, que puedan 

servirle de ayuda o beneficio en el cuidado y control de sus problemas de salud; 

6. Entregar el medicamento/producto sanitario; 
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7. Registro – el farmacéutico registra todo el procedimiento y todos los medicamentos/productos 

sanitarios dispensados. [1][8] 

 

2.4- Facturación y administración; 

 

El origen de la facturación y objetivo esencial por parte de cada Colegio de Farmacéuticos es 

elaborar la factura mensual que se presenta en los Servicios de Salud para su pago a cuenta. 

La esencia y objetivo principal de la facturación por parte de cada Colegio de Farmacéuticos es 

la elaboración de la factura mensual que tiene que presentarse en los Servicios de Salud para su 

pago a cuenta. Sin embargo, la facturación tiene otros objetivos como por ejemplo efectuar las 

comprobaciones necesarias que garanticen que no hay errores, comprobar que el procedimiento 

de dispensación se ha realizado de acuerdo con las condiciones establecidas, entre otros. 

La facturación se realiza mensualmente con las recetas que se han dispensado en el mes anterior, 

reunidas en paquetes de 25 recetas y son agrupadas según los criterios establecidos en el citado 

concierto, generalmente separadas en recetas de especialidades farmacéuticas, efectos y 

accesorios, fórmulas y varios. Estas recetas que serán facturadas son entregues al Colegio de 

Farmacéuticos correspondiente para iniciar el tratamiento de datos y mecanización da las mismas. 

Normalmente se saca la facturación al primer día del mes y la CM procede al pago a cuenta de 

las mismas en torno al día 25 del mes siguiente. Hay que recordar que la factura y los soportes se 

someten a un proceso de revisión y comprobación que dan lugar a incrementos y deducciones que 

se aplican en las facturas de los meses siguientes.  

En cada caja, se rellenan los respectivos formularios de entrega de recetas con la información del 

número de recetas contenidas y número de cupones (opcional).  

Hay 3 partes: una que va dentro de la caja, una copia para la farmacia y una copia para el repartidor 

de COFARES todas debidamente firmadas. [5] 

 

Causas de nulidad de recetas 

En la CM están establecidas cuatro tipos de causas de nulidad o de devolución de recetas 

facturadas:  [1] 

 

• Código T o nulidad total: se aplica a las recetas de las cuales la Consejería no se hace cargo 

y por tanto no las abona por diversas causas (recetas sin cupón precinto, enmendadas, que 

carecen de visado en caso de precisarlo, etc.) 

• Código M o nulidad del margen de beneficio profesional: se aplica a recetas que por diversas 

causas la Consejería no abona el margen profesional (cuando no figura la duración del 

tratamiento, ausencia de algún dato del paciente, ausencia de fecha de dispensación, etc.) 
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• Código P o nulidad parcial: dependiendo del caso la consejería abona tan sólo una parte del 

PVP por causas como haber dispensado un envase de mayor tamaño al prescrito (abonará el 

envase de menor tamaño, cuando en formulación magistral la cantidad dispensada exceda de 

los máximos establecidos (abonará lo correspondiente al máximo), recetas facturadas a un 

precio diferente al establecido (en cuyo caso abonará el precio vigente), etc. 

• Código S: en este epígrafe se engloban las recetas con causa subsanable de devolución, por 

ejemplo, recetas que tengan enmiendas sin validar en los datos de la farmacia, ausencia de 

valoración en las fórmulas magistrales, etc. 

 

2.5- Atención farmacéutica; 

La atención farmacéutica está definida, desde enero de 2008, como una participación activa del 

farmacéutico en la mejora de la cualidad de vida del paciente mediante la dispensación, indicación 

farmacéutica, y seguimiento farmacoterapéutico. Debe existir una gran cooperación entre el 

farmacéutico y el médico y otros profesionales de salud para conseguir resultados que garanticen 

la mejora de la calidad de vida del paciente. Se trata de una práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos 

[1][10]. 

Dispensación: Además de garantizar el acceso al medicamento el farmacéutico tiene que estar 

seguro que el paciente conoce el proceso de uso del medicamento y que lo va a asumir; protegerle 

frente a la aparición de resultados negativos de la medicación (RNM) mediante la identificación 

y resolución de problemas relacionados con la medicación (PRM); en ciertos casos identificar 

RNM y tratar de solucionarlos. También sirve para otras necesidades del paciente.  

Una correcta dispensación implica siempre un intercambio de información entre el farmacéutico 

y el paciente (Anexo 6). 

Las preguntas que de forma sistemática se realizarán ante la petición de un medicamento son 

las siguientes y en el orden en que se indican[1]: 

 

• ¿Para quién es la medicación? La información que se va a proporcionar y por tanto la 

actuación del farmacéutico no será la misma si se trata del propio paciente, de un cuidador o de 

una tercera persona. En cualquier caso, hay que asegurase de que la información adecuada llegue 

al paciente. 

• ¿Toma otros medicamentos? Hay que descartar posibles interacciones o duplicidades. 

• ¿Presenta otras enfermedades con las que esté contraindicado el tratamiento? ¿Alergias? 

¿Situaciones fisiológicas especiales como embarazo o lactancia? 

 

Indicación terapéutica: Es el servicio profesional prestado ante la demanda de un paciente 

o usuario que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita al 
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farmacéutico el remedio más adecuado para un problema de salud concreto. Si el servicio 

requiere la dispensación de un medicamento, se realizará de acuerdo a la definición anterior.  

Los objetivos del servicio de Indicación Farmacéutica son indicar al paciente el procedimiento 

más adecuado para resolver su problema de salud y, en su caso, seleccionar un medicamento 

garantizando que el paciente conoce el proceso de uso del mismo y que lo va a asumir; resolver 

las dudas planteadas por el usuario y/o las carencias de información detectadas por el 

farmacéutico; determinar si el problema de salud que refiere el paciente es un RNM y tratar de 

solucionarlo; proteger al paciente frente a la aparición de RNM mediante la identificación y 

resolución de PRM; detectar otras necesidades para ofrecer, en su caso, otros Servicios de 

Atención Farmacéutica y, por último, registrar y documentar las Intervenciones farmacéuticas 

realizadas. 

Para dar respuesta profesional a una consulta de indicación farmacéutica realizada por un usuario, 

el farmacéutico ha de tener en consideración una serie de datos o informaciones relacionadas con 

el paciente, su estado de salud y sus medicamentos (Anexo 7). 

 

La actuación del farmacéutico de acuerdo a la información recogida será: 

• asesorar sin dispensar. 

• dispensar un tratamiento farmacológico que no necesite prescripción. 

• recomendar un tratamiento no farmacológico. 

• derivar al médico 

• derivar al servicio de seguimiento farmacoterapéutico. 

 

Seguimiento Farmacoterapéutico: Es el servicio profesional que tiene como objetivo la 

detección de PRM’s, para la prevención y resolución de RNM’s. Este servicio implica un 

compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y documentada, en 

colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el 

fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. 

Los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico son detectar los PRM para la prevención y 

resolución de RNM, maximizar la efectividad y seguridad de los tratamientos, minimizando los 

riesgos asociados al uso de los medicamentos, contribuir a la racionalización de los medicamentos 

mejorando el proceso de uso de los mismos, y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Todo 

esto registrando y documentando todas las intervenciones profesionales. El procedimiento para 

llevar a cabo un seguimiento farmacoterapéutico debe abordar cada uno de estos pasos (Anexo 8) 

[1][10]: 

 

• Oferta del servicio 

• Entrevista para la toma de datos básicos 
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• Elaboración del estado de situación 

• Fase de estudio 

• Fase de evaluación para la identificación de PRM/RNM 

• Intervención farmacéutica 

• Evaluación de los resultados de la intervención 

 

3- Talleres (Universidad Complutense de Madrid) 

3.1- Taller de comunicación  

La comunicación es una característica muy importante de un farmacéutico que precisa de 

transmitir toda la información necesaria para buena dispensación y para garantizar la mejora y 

seguranza del paciente. En este taller se habló de la teoría de la comunicación, sus objetivos, 

etapas del proceso comunicativo, barreras, las diferentes formas de comunicación y cual la más 

eficaz y además de los diferentes estilos comunicativos. Asimismo, hubo un roleplay de una 

entrevista de empleo, que fue muy útil para los alumnos porque logramos practicar una situación 

real de una oportunidad para conseguir empleo. Se hicieran también algunos ejercicios 

individuales de comunicación en que cada alumno tuvo que contar un pequeño cuento que podría 

ser verdad o no y el público tendría que adivinar cuál era la veracidad del conto.  

3.2- Taller de atención farmacéutica 

En este taller recibimos casos clínicos prácticos que teníamos que resolver en grupo, usando todas 

las capacidades farmacéuticas que adquirimos en estos años de carrera. Fue muy útil porque 

resolvimos casos que son muy comunes en la farmacia, proporcionándonos una práctica efectiva 

y un aprendizaje sobre lo que tendríamos que hacer y por qué. 

3.3- Taller de dispositivos médicos 

La misión de un farmacéutico más allá de dispensar un dispositivo médico es enseñar al paciente 

como usarlo. Por lo tanto, este taller permitió que conociéramos los dispositivos más dispensados 

en la farmacia para poder ayudar a los pacientes a aclarar alguna duda que tengan o para garantir 

que conozcan la correcta utilización de estos dispositivos. Además, hicimos un Sistema 

Personalizado de Dosificación (SPD), que es un dispositivo para ayudar en la poli medicación y 

en la rutina de los pacientes crónicos. 

3.4- Fórmula magistral y su documentación 

  

En la UCM tuvimos la oportunidad de hacer una fórmula magistral elegida por nosotros, pudiendo 

participar en todas las etapas de formulación y registro de la misma. Yo hice un preparado de 
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clobetasol propionato al 0,05% en excipiente graso hidromiscible, en la farmacia Mº Jesús 

Ferreres Ferreres en la avenida Madrid, 19. 

 

3.5-  Roleplay 

 

En este taller hicimos un juego de rolles para evaluar nuestros conocimientos adquiridos en las 

practicas tuteladas y en los talleres de comunicación, atención farmacéutica y de dispositivos 

médicos. En el juego de roles participaran dos alumnos a la vez para resolver el caso práctico y 

contestar a las preguntas de un jurado. Al final se discutió con los demás alumnos si la respuesta 

presentada había sido la más correcta y si había otras formas de resolverla. 

 

3.6 – Artículo científico 

En el primer taller supimos que teníamos que escribir un artículo científico sobre el sistema 

endocrino. Yo y mis compañeros elegimos el tema Relación entre eficacia y adherencia 

terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo dos. Para eso hicimos una búsqueda en la Web 

y mucho trabajo de investigación en la farmacia, haciendo un estudio descriptivo y observacional 

de pacientes de cuatro farmacias comunitarias de Madrid (una de ellas la Farmacia Julian Pozuelo 

Pinilla), durante 3 meses (Septiembre a Noviembre), a través de una encuesta. En el último taller, 

hicimos una presentación oral del artículo a los demás alumnos y profesores y, afortunadamente, 

nuestro artículo fue escogido y publicado en la revista El farmacéutico joven. 
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Anexos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                                                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Local Nevera 

01-11-2016 (09:00) 20ºC 5ºC 

02-11-2016 (09:01) 21ºC 6ºC 

03-11-2016 (09:00) 22ºC 5ºC 

Anexo 1 – Ejemplos de registro de temperatura del local y nevera 

 

Anexo 2 – Diagrama de flujo del procedimiento de gestión de medicamentos caducados y devoluciones 

Anexo 3 – Sistema informatico Farmatic® 
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Anexo 5 -Diagrama de flujo del procedimiento del Servicio de Dispensación para 

medicamentos y productos sanitarios que no precisan receta 

 

Anexo 4 – Diagrama de flujo del procedimiento del Servicio de Dispensación para 

medicamentos y productos sanitarios que precisan receta. 
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Anexo 6 – Procedimiento de la dispensacion. 

Anexo 7 – Indicacion terapeutica. 

Anexo 8 – Seguimiento Farmaterapéutico  
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