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Resumo 

 

A importância do papel farmacêutico comunitário nos dias que correm recai 

principalmente no facto de este ser o profissional de saúde a quem os utentes 

frequentemente recorrem em primeira instância e no qual depositam mais confiança. 

Como tal, é fundamental que este esteja constantemente informado e atualizado para que 

lhes seja prestado o aconselhamento farmacêutico adequado, seguimento terapêutico e 

farmacovigilância. 

De forma a poder consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos primeiros 

nove semestres do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, é necessário e 

fundamental terminar este percurso com o estágio curricular em farmácia comunitária. 

No meu caso, tive a oportunidade de estagiar durante três meses na Farmácia Saúde, no 

Porto. 

Abaixo descrevo, numa primeira parte, todo o funcionamento de uma farmácia 

comunitária relativamente à sua organização e gestão, atendimento ao utente, serviços 

farmacêuticos prestados e elaboração de manipulados. 

De forma a poder aprofundar os meus conhecimentos e tentar desenvolver algo que 

pudesse ser útil no dia-a-dia do farmacêutico comunitário, abordo na segunda parte dois 

temas que tive a oportunidade de desenvolver: Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção (PHDA) no adulto e as intolerâncias alimentares mais comuns. Em relação ao 

primeiro tema, desenvolvi-o por ter contactado com uma utente com PHDA diagnosticada 

e por considerar que existe pouca informação sobre o tema e, consequentemente, 

dificuldade no aconselhamento, diagnóstico ou encaminhamento para um médico 

especialista. Ainda em relação a este tema, elaborei um questionário de forma a facilitar 

o reconhecimento da PHDA em utentes na farmácia e, assim, permitir que estes sejam 

encaminhados para um profissional de saúde adequado. 

A intolerância à lactose é um problema que afeta aproximadamente 70% da população 

mundial adulta. Assim, com o objetivo de facultar a informação necessária ao utente sobre 

esta intolerância e outras também comuns, elaborei um panfleto sobre as intolerâncias 

alimentares mais comuns, tema que desenvolverei também na Parte II.  
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Parte I - Estágio em Farmácia Comunitária 

 

1. A Farmácia Saúde 

 

A Farmácia Saúde localiza-se na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e está 

aberta desde dia 13 de abril de 1938. É composta por oito profissionais: a diretora técnica, 

Dra. Margarida Moreira, quatro farmacêuticos, dois técnicos de farmácia e uma técnica 

auxiliar de farmácia. 

Encontra-se aberta das 9:00 às 19:15 de segunda a sexta e das 9:00 às 13:00 ao sábado, 

conforme o que está descrito no Decreto-Lei nº 172/2012 de 1 de agosto1 e na Portaria nº 

277/2012 de 12 de setembro.2 

A sua localização privilegiada (em frente à estação de metro dos Combatentes, no 

cruzamento da rua da Alegria com a rua Costa Cabral) faz com que seja uma farmácia 

muito movimentada e com uma grande heterogeneidade de utentes, tanto no que toca à 

faixa etária como classe social, o que me possibilitou contactar com uma grande variedade 

de realidades e situações. 

A Farmácia Saúde é uma das farmácias pertencentes ao Grupo Holon, uma rede nacional 

de farmácias, independentes e autónomas que partilham uma mesma marca, imagem e 

forma de estar e ser Farmácia.3 Isto possibilita à farmácia algumas vantagens na aquisição 

de produtos do portefólio, como descontos e bonificações. 

 

Figura 1 - Entrada da Farmácia Saúde. Figura 2 - Lateral da Farmácia Saúde. 
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1.1. Estrutura da farmácia 

A Farmácia Saúde está dividida espacialmente em seis áreas, estando as obrigatórias 

definidas pela Deliberação nº 2473/2007, de 28 de novembro.4 À entrada, existe uma 

ampla zona de atendimento ao público, que dispõe de cinco balcões de atendimento, 

sendo que o balcão de atendimento mais à esquerda se destina principalmente ao 

atendimento e aconselhamento relativos a produtos cosméticos e de higiene corporal 

(PCHC). Como se pode verificar na Figura 3, nesta zona de atendimento existe também 

uma grande variedade de lineares nos quais estão dispostos muitos dos PCHC e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Entre os dois balcões de atendimento mais à esquerda, encontra-se a entrada para o 

gabinete de atendimento personalizado, um lugar mais reservado onde se prestam os 

serviços farmacêuticos personalizados (como medição de pressão arterial e parâmetros 

bioquímicos). Este ainda dispõe de uma casa de banho para os utentes.  

Figura 3 - Zona de atendimento ao público. 

Figura 4 - Zona de atendimento ao público. 
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Na parte de trás está localizado o armazém, onde se rececionam, verificam e armazenam 

as encomendas, e um laboratório para preparação de medicamentos manipulados 

mediante prescrição médica. Junto a estes encontra-se o gabinete de direção técnica. A 

Farmácia Saúde dispõe ainda de instalações sanitárias de uso restrito à equipa da 

farmácia. 

As Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária5 definem que deve existir 

na farmácia uma biblioteca permanentemente atualizada e organizada de modo a 

possibilitar ao farmacêutico, quando necessário, a sua consulta para obter informação 

sobre indicações, contraindicações, interações, posologia e precauções com a utilização 

com medicamento. A Farmácia Saúde dispõe de fontes bibliográficas como, por exemplo, 

o Formulário Galénico Português, a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico 

(PT) e o Resumo das Características dos Medicamentos (RCM).  

 

2. Administração e gestão 

 

2.1. Sistema informático 

Na farmácia Saúde, o sistema informático utilizado é o 4 Digital Care (4D Care). Este foi 

instalado em maio de 2014 e permitiu que a realização das tarefas quotidianas da farmácia 

fosse mais fácil e intuitiva, tanto nas questões de atendimento ao público como de gestão 

da farmácia (receção/gestão de encomendas e lançamento de receitas, por exemplo). 

No decorrer do estágio fui contactando com a maioria das funcionalidades do programa. 

Numa fase inicial com as de receção de encomendas, verificação de prazos de validade, 

Figura 5 - Balcão de atendimento 
principalmente destinado ao atendimento e 

aconselhamento de PCHC. 

Figura 6 - Gabinete de atendimento 
personalizado. 
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consulta de grupos homogéneos, consulta da ficha dos produtos e devolução dos mesmos 

e, numa fase mais avançada, com todas as funcionalidades de venda, consulta de 

informação dos medicamentos, como o folheto informativo e RCM, que são de possível 

consulta através de uma funcionalidade do sistema informático que nos reencaminha 

diretamente para o site do INFARMED, I. P. (Autoridade Nacional do Medicamento e 

dos Produtos de Saúde, LP.) onde estão presentes essas informações, criação e consulta 

de fichas de cliente (para verificar dados pessoais ou medicação que já tenha levado 

previamente) e encomenda de medicamentos via gadjet (quando a farmácia não tem 

disponível a medicação requerida). 

Além disto, tive a oportunidade de observar como são feitos os processos de faturação, 

correção e emissão de lotes de receitas e controlo de entrada e saída de psicotrópicos neste 

sistema informático. 

 

2.2. Gestão de stocks 

Uma gestão de stocks adequada é a base de funcionamento de uma farmácia, uma vez que 

grande parte do investimento realizado pela mesma se encontra nos produtos 

farmacêuticos existentes. Para garantir que isto aconteça, é necessário determinar o stock 

mínimo e máximo de existências, de modo a que não haja ruturas (e, deste modo, a que 

se possa sempre satisfazer as necessidades dos utentes) nem excedentes (para que não 

haja espaço ocupado desnecessariamente nem prejuízo para a farmácia, uma vez que a 

existência dos mesmos pode levar a que sejam ultrapassados os prazos de validade antes 

do seu devido escoamento). É necessário ter também em conta a sazonalidade dos 

produtos (deve ter-se em consideração que a altura em que mais procura existe de 

antigripais é no inverno, assim como de protetores solares no verão, por exemplo), a 

rotatividade (que varia de farmácia para farmácia, uma vez que também variam os utentes 

e as suas necessidades) e a publicidade nos meios de comunicação social. 

O 4D Care permite facilitar esta gestão de stocks da farmácia através das suas 

funcionalidades, uma vez que na ficha de cada produto podemos ver e alterar o stock 

mínimo e máximo, verificar a rotatividade e ver o seu fornecedor pré-definido. Além 

disto, quando (por vendas ou perdas) o valor mínimo de stock de um produto é atingido, 

o programa informático sugere automaticamente que o mesmo seja encomendado para 

que, no final do dia, a pessoa responsável pelas encomendas analise estas sugestões e 

possa submeter as encomendas para o dia seguinte. No decorrer do meu estágio tive 

oportunidade de observar este processo e fazer encomendas pontuais via telefone e gadjet. 
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A funcionalidade de pré-definir um fornecedor (regra geral o que apresente condições 

mais vantajosas para a farmácia) permite que seja mais rápido e eficiente o processo de 

encomenda. No entanto, a encomenda pode ser feita a um outro fornecedor quando as 

condições o justifiquem (como bonificações/descontos ou urgência no pedido, caso haja 

um fornecedor que faça a entrega antes do pré-definido). 

Na Farmácia Saúde, a encomenda de produtos farmacêuticos é feita de duas formas: 

através de distribuidores grossistas e armazenistas ou diretamente aos laboratórios. A 

Alliance Healthcare, a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia (COOPROFAR) e a 

OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, S.A. são os principais fornecedores da farmácia. 

Existem ainda fornecedores a quem se encomendam produtos farmacêuticos numa base 

quase diária (mas não em tanta quantidade) como a Empifarma e a Udifar – Distribuição 

Farmacêutica, SA. 

No caso das encomendas feitas diretamente ao laboratório, estas (por exigência dos 

mesmos) só podem ser feitas em grande quantidade, o que nem sempre é vantajoso para 

a farmácia. Assim, estas encomendas só ocorrem caso a procura o exija (geralmente por 

sazonalidade dos produtos) ou caso haja bonificações ou condições de pagamento mais 

favoráveis para a farmácia. 

 

2.3. Gestão de encomendas 

A compreensão do funcionamento interno da farmácia e o conhecimento obtido através 

do contacto direto com os produtos farmacêuticos (nomes comerciais, formas 

farmacêuticas, laboratórios, rotatividade, oferta existente no mercado, etc.) são 

fundamentais para que posteriormente se possa desempenhar a tarefa de atendimento e 

aconselhamento ao público com os conhecimentos adequados. Como tal, as minhas 

primeiras duas semanas de estágio tiveram como principal objetivo adquirir estes 

conhecimentos. Para isto, a minha principal função durante esse período foi a receção de 

encomendas, o que me permitiu o reconhecimento dos produtos e da sua rotatividade, a 

adaptação ao sistema informático, e a compreensão do modo como a farmácia está 

organizada através da colocação dos produtos farmacêuticos nos seus devidos lugares de 

armazenamento. 

Todas as encomendas dão entrada na Farmácia Saúde pelo armazém, onde iniciam o seu 

ciclo. Estas devem chegar sempre acompanhadas de uma fatura/guia de remessa, em 

duplicado, nas quais constam os seguintes dados: identificação do fornecedor, 

identificação da farmácia, hora e local de expedição e de chegada, designação dos 
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produtos, quantidade encomendada e quantidade enviada, bónus ou percentagem de 

desconto, preço de custo (nas guias de remessa este dado não é obrigatório), preço de 

venda ao público (PVP) e imposto de valor acrescentado (IVA) a cada produto está 

sujeito. 

Em primeiro lugar, é necessário verificar se foi recebido algum medicamento termolábil 

para que possa ser rapidamente e devidamente colocado no frigorífico, a uma temperatura 

entre os 2°C e os 8°C. Estes costumam estar acondicionados em recipientes (“banheiras”) 

próprias, o que facilita a identificação dos mesmos. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes também têm condições especiais de armazenamento e, para isso, são 

guardados dentro de um cofre, de modo a estarem separados dos restantes produtos. 

Posteriormente, é preciso dar entrada de todos os produtos da encomenda no sistema 

informático. Esta pode ser feita de duas formas: através do código nacional do produto 

(CNP) (código atribuído pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) composto por 

um código de barras acompanhado por um número, geralmente com sete algarismos, que, 

quando existe, tem de estar obrigatoriamente presente na embalagem dos produtos, 

permitindo uma mais fácil identificação do mesmo) ou, quando este não existe, através 

de um código interno criado e atribuído pela farmácia. Nesta etapa, é necessário ter em 

atenção o PVP dos produtos, que pode ser alterado pelos titulares AIM/representantes 

legais, em períodos específicos condicionados, ao abrigo do artigo 13.º da Portaria n.º 

195-C/2015, de 30 de junho5, de modo a que sejam introduzidos nos sistemas informático 

os valores corretos e não haja posteriores erros de faturação. 

Depois de ter registado todos os produtos da encomenda, é necessário verificar se o 

número de produtos e se os valores do preço de venda à farmácia (PVF) de cada um 

correspondem aos faturados. Caso o número de produtos não seja igual, terá de ser feita 

uma reclamação (caso haja uma falta) ou uma devolução (caso haja um excesso). Os 

valores do preço de venda à farmácia (PVF) têm de ser verificados e alterados (caso os 

valores não coincidam) um a um, de modo a que no final o valor total da fatura (bruto e 

líquido) seja igual à soma dos PVF (brutos e líquidos) obtida no sistema informático. 

Posteriormente, verificam-se os PVP dos produtos de venda livre, que têm de ser 

ajustados ao PVF de modo a que a margem de lucro da farmácia não seja demasiado alta 

caso o PVF baixe (nem os produtos tenham um preço inflacionado em relação à restante 

oferta no mercado) nem a farmácia perca dinheiro caso este suba. É necessário ter em 

atenção que as margens da farmácia variam de acordo com a categoria dos produtos (a 

alimentação infantil tem uma margem diferente – mais baixa – dos PCHC, por exemplo). 
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Depois de tudo isto, é necessário verificar os prazos de validade dos produtos e atualizá-

los no sistema informático caso seja necessário. 

Quando na encomenda existam produtos de venda livre, depois de validar a receção no 

sistema, são impressas as etiquetas com o preço destes produtos e posteriormente coladas. 

Este procedimento de indicação do PVP nas embalagens dos produtos através de etiqueta 

é obrigatório, de acordo com a Lei nº 25/2011, de 16 de junho.6 Além disto, são ainda 

impressos os talões de reserva, que se agregam aos respetivos produtos e se guardam nos 

locais destinados aos produtos reservados. 

Todos os produtos são armazenados no devido lugar tendo em conta os prazos de 

validade, de modo a que os primeiros produtos a ser escoados sejam os que têm um prazo 

de validade mais curto. Estes prazos são verificados mensalmente, através de uma lista 

emitida pelo sistema informático de todos os produtos com validade inferior a quatro 

meses, de modo a poder retirar os que efetivamente estejam prestes a caducar e devolvê-

los aos respetivos fornecedores, evitando perdas. 

Outros motivos que podem levar à devolução dos produtos aos fornecedores são: a 

existência na encomenda de produtos deteriorados ou com embalagens danificadas ou 

incompletas; produtos com prazo de validade inferior ao permitido; produtos que têm de 

ser retirados do mercado mediante circular emitida pelo INFARMED, I. P.; e de produtos 

que foram enviados para a farmácia por erro da distribuidora ou que por erro da própria 

farmácia foram encomendados. 

Esta devolução de produtos foi, para além da receção, uma das primeiras tarefas sobre a 

qual me delegaram a responsabilidade de realizar. É feita através do sistema informático, 

no qual se emite uma nota de devolução com a identificação do produto, motivo de 

devolução e número de fatura, que é impressa em triplicado. A folha original e o 

duplicado acompanham o produto de volta ao fornecedor e o triplicado é assinado pela 

pessoa responsável pela recolha e fica para a farmácia. 

Além destas devoluções, pode ainda ser feita uma reclamação por um produto que foi 

faturado, mas não foi enviado. O processo é semelhante ao das restantes devoluções e 

feito através da mesma funcionalidade do sistema informático (o produto em falta é 

rececionado na mesma, mas depois é efetuada uma devolução com o motivo “produto 

faturado e não enviado”). Nestes casos, pode ainda ser necessário realizar uma chamada 

telefónica para o fornecedor a comunicar a reclamação, caso este assim o exija. Quando 

a devolução é aceite pelo fornecedor, este emite uma nota de crédito no valor do produto 

ou envia um produto igual (de acordo com aquilo que a farmácia prefere). 
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2.4. Gestão de resíduos 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da 

colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo.7 

A Farmácia Saúde é uma das farmácias que colabora com a VALORMED e possui nas 

suas instalações os contentores de papel da empresa, para que as embalagens vazias e os 

medicamentos que já não vão ser utilizados pelos utentes possam ter o devido tratamento. 

Quando estes contentores ficam cheios, têm de ser selados e enviados para a empresa 

através de um dos fornecedores. Para o seu envio, é necessário o preenchimento da ficha 

do contentor em triplicado. Nesta ficha constam o número de registo, identificação da 

farmácia e a rúbrica do operador e da pessoa responsável pelo transporte. Tal como nas 

devoluções, o original e duplicado acompanham o contentor e o triplicado é arquivado na 

farmácia. 

 

3. Atendimento ao público 

É no atendimento ao público que o farmacêutico desempenha o papel mais importante, 

uma vez que não basta fazer uma simples venda de acordo com o que é pedido ou 

receitado. É necessário um conhecimento aprofundado em relação ao que existe no 

mercado, interações, indicações, apresentações, posologias e contraindicações, de modo 

a que o farmacêutico possa prestar o melhor aconselhamento possível. Além disto, o 

farmacêutico tem como função o acompanhamento farmacoterapêutico dos utentes, de 

modo a efetuar ajustes na dosagem dos medicamentos caso seja necessário, parar em caso 

de efeitos secundários indesejáveis ou reencaminhar o utente ao seu médico caso a 

medicação em vigor seja sujeita a receita médica, bem como a farmacovigilância dos 

produtos, de modo a poder reportar ao INFARMED, I. P. alguma situação indesejável. 

Podem e devem também ser promovidas as medidas de tratamento não farmacológicas 

adaptadas a cada situação, com o objetivo de promover a qualidade de vida do utente e 

tentar obter melhorias mais rápidas e significativas no decorrer do tratamento. 

Segundo o artigo 113º do Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público, em: 

• Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

• Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM).8 
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3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o artigo 114º do Estatuto do Medicamento, estão sujeitos a receita médica 

os medicamentos que: possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, 

direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com frequência e em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a se destinam; contenham substâncias ou 

preparações à base das mesmas cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; se destinem a ser administrados por via parentérica.8 

Como tal, todos os medicamentos que cumpram pelo menos um dos pontos mencionados 

acima, só podem ser dispensados mediante apresentação de uma receita médica. Os 

MSRM podem ainda ser classificados como: 

• Medicamentos de receita médica renovável – medicamentos que podem, no 

respeito pela segurança da sua utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem 

necessidade de uma nova prescrição médica, por se destinarem a determinadas 

doenças ou a tratamentos prolongados; 

• Medicamentos de receita médica especial – medicamentos que contêm (em dose 

sujeita a receita médica) uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico; 

• Medicamentos de receita médica restrita – medicamentos cuja utilização deve ser 

reservada a certos meios especializados por: se destinarem a uso exclusivo 

hospitalar, devido às suas características farmacológicas, à sua novidade ou por 

razões de saúde pública; se destinarem a patologias cujo diagnóstico seja efetuado 

apenas em meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de 

diagnóstico adequados, mesmo que a sua administração e o acompanhamento dos 

pacientes possa realizar-se fora desses meios; se destinarem a pacientes em 

tratamento ambulatório mas que possam causar efeitos adversos muito graves, 

requerendo a prescrição de uma receita médica, se necessário emitida por 

especialista, e vigilância especial no decorrer do tratamento.8 

Na receita médica é obrigatório que constem os dados relativos à forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação, posologia e denominação comum internacional (DCI) da 

substância ativa, que pode ou não ser acompanhada pela denominação comercial do 

produto, por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no 

mercado. Caso apenas conste a DCI, o farmacêutico deve dispensar o medicamento 

genérico de menor valor, a não ser que o utente opte por levar outro da sua preferência 
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dentro do mesmo grupo homogéneo.8 Existem, no entanto, três exceções que impedem a 

troca do medicamento prescrito com denominação comercial, nomeadamente: 

• Exceção a) - prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito, de acordo com informação prestada pelo INFARMED, I. P.; 

• Exceção b) – suspeita justificada e previamente reportada ao INFARMED, I. P., 

de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 

• Exceção c) - prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.10 

Atualmente, todas as prescrições devem ser feitas de forma eletrónica, salvo numa das 

quatro seguintes situações: falência do sistema informático; inadaptação do prescritor 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; 

prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. 

No processo de dispensa é necessário ter em atenção alguns dados, principalmente quando 

se trata de receitas manuais, dado que o sistema informático não alerta caso haja algum 

erro, como acontece na dispensa através de receita eletrónica. Em primeiro lugar, é 

necessário verificar a data de validade da receita e se a mesma está assinada pelo médico 

prescritor. Caso a data já tenha sido ultrapassada ou a receita não esteja assinada, a 

dispensa do(s) medicamento(s) através da mesma vai levar ao prejuízo da farmácia, já 

que esta não vai ser aceite pelos organismos de comparticipação para o reembolso da 

farmácia. É ainda necessário ter em atenção o plano de comparticipação do utente e as 

características do medicamento receitado (dosagem, forma farmacêutica) e número de 

unidades receitadas de modo a que não seja cometido nenhum erro no ato de 

venda/dispensação. Caso esteja receitado apenas através de DCI, o sistema permite (caso 

já tenha sido criada uma ficha de cliente para aquele utente) verificar a que laboratórios 

pertenciam os medicamentos comprados anteriormente na farmácia e, assim, seja mais 

rápido o processo de dispensa. Caso não possua ficha ou seja a primeira vez que adquire 

um determinado medicamento na farmácia, é necessário perguntar se quer o medicamento 

de marca ou o genérico e, no caso deste último, se tem preferência ou já costuma tomar 

de algum laboratório específico. 

Todo o processo de dispensação com receita médica é facilitado pelo programa 

informático 4D Care, que permite a abertura automática das receitas eletrónicas e aceder 

à listagem de medicamentos de possível dispensação (para aquela receita médica 

específica) dentro do mesmo grupo homogéneo ou, no caso das receitas manuais, permite 
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introduzir facilmente os organismos de comparticipação, de forma a obter rapidamente o 

montante final a pagar pelo utente. 

Para terminar a venda, o sistema informático pede que as receitas manuais sejam inseridas 

na máquina emissora de talões para que se imprima no verso os códigos de barras dos 

medicamentos comparticipados e respetiva denominação, quantidade dispensada, PVP, 

valor comparticipado e valor pago pelo utente por cada medicamento. No fim, o utente 

tem de assinar esta impressão. 

Existe um caso em que todo este processo é um pouco mais complexo: o dos 

medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes. A prescrição destes é sujeita a uma 

receita médica especial e, dentro de uma mesma receita, apenas podem constar 

medicamentos desta classe. Neste caso, é necessário ir buscar os medicamentos ao cofre 

onde estão armazenados, longe dos restantes produtos da farmácia, e para a sua dispensa 

é necessário preencher no sistema os dados do médico (nome e número da cédula 

profissional), do utente (nome e morada completa) e do adquirente (nome, morada 

completa, número de identificação civil e idade, que deve ser superior a 18 anos). Os 

leitores de Cartão de Cidadão agilizam este processo, uma vez que os dados do doente e 

do adquirente são lidos automaticamente na apresentação dos respetivos Cartões de 

Cidadão. Quando se termina a venda, é impresso um talão de venda onde consta a 

identificação do utente, do adquirente e do médico e o número da receita a que está 

associada a dispensa. 

O ciclo dos medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes é muito mais controlado 

pelo INFARMED, I. P., uma vez que estes medicamentos exigem um arquivo de registos 

de entrada (registos que acompanham as faturas/guias de remessa quando uma 

encomenda com estes medicamentos dá entrada na farmácia) e de saída (quando é 

efetuada uma venda que contenha um destes medicamentos). Estes registos têm de ser 

obrigatoriamente enviados ao INFARMED, I. P. e mantidos em arquivo na farmácia 

durante os três anos subsequentes. 

 

3.1.1. Sistemas de comparticipação 

Quando se efetua uma dispensa de medicamento(s) sujeito(s) a receita médica, existem 

sistemas de comparticipação a ter em conta que podem alterar a quantia final a ser paga 

pelo utente. Este valor vai depender do escalão de comparticipação do medicamento 

(existem quatro escalões, A, B, C e D, cada um com uma diferente percentagem de 

comparticipação, que variam de acordo com as indicações terapêuticas dos 
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medicamentos, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias) e do sistema de comparticipação em 

que o utente está inserido.12 

O principal e mais frequente organismo de comparticipação é o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Estas comparticipações podem ser de regime geral (regime que abrange 

todos os utentes do SNS) ou de regime especial (comparticipação feita em função dos 

beneficiários - pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário 

mínimo, mediante apresentação de documento emitido pelos serviços oficiais 

competentes, de modo a fazer prova da sua qualidade – ou das patologias – como a doença 

de Alzheimer, lúpus e hemofilia – ou de grupos especiais de utentes).11 Nas de regime 

especial, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é acrescida de 5% ou 

15%, dependendo do escalão em que estão integrados os medicamentos. 

Além do SNS, existem outros organismos de comparticipação que, por 

complementaridade, permitem que o utente obtenha uma maior percentagem de 

comparticipação. Os mais frequentes são os Serviços de Assistência Médico-Social do 

Sindicato de Bancários (SAMS), os Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato 

Nacional dos Quadros (SAMS/QUADROS), a EDP Sãvida e os Serviços Sociais da Caixa 

Geral de Depósitos (CGD), também mediante apresentação de cartão que comprove a sua 

qualidade, ao qual é necessário tirar fotocópia no processo de dispensação, que será 

posteriormente anexada ao talão emitido, no caso das receitas eletrónicas, ou à fotocópia 

da receita, no caso das manuais. 

No final de cada mês, é necessário conferir o receituário e enviá-lo para a Administração 

Regional de Saúde (ARS), no caso das receitas comparticipadas pelo SNS, ou para a ANF 

no caso de se tratar de outro organismo de comparticipação. Ao longo dos três meses de 

estágio tive a oportunidade de observar como era feito o processo de correção e emissão 

de lotes de receitas e desempenhar (com auxílio) algumas das tarefas necessárias. 

 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o artigo 115º do Estatuto do Medicamento, definem-se como 

medicamentos não sujeitos a receita médica todos aqueles que não preenchem nenhuma 

das condições descritas nos MSRM; não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos 

na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos.8 Como tal, os MNSRM destinam-se ao alívio e tratamento de sintomas 

menores e podem ser adquiridos pelos utentes de forma autónoma. 
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Existe uma lista dos medicamentos não sujeitos a receita médica, publicada anualmente 

pelo INFARMED, I. P. (é possível a sua consulta na página eletrónica). 

O papel do farmacêutico é fundamental na dispensa destes medicamentos, tanto para 

averiguar se é o mais indicado quando o utente chega à farmácia a pedir um medicamento 

específico, fazendo as perguntas necessárias sobre os sinais e sintomas e apurando se é a 

primeira vez que toma o medicamento, se tem algum problema de saúde para o qual esse 

medicamento seja contraindicado ou se toma alguma medicação que possa interagir, 

como para fazer o aconselhamento adequado quando o utente apenas diz que precisa de 

algo aliviar os sinais e/ou sintomas de determinada patologia/problema. É necessário 

ainda que o farmacêutico forneça ao utente toda a informação necessária sobre a 

posologia, duração do tratamento e forma de administração para que não ocorram 

problemas como sobredosagem ou utilização incorreta, bem como medidas de tratamento 

não farmacológico de forma a aliviar de forma mais eficaz e rápida os sintomas. No caso 

de ausência de melhorias nos dias subsequentes ao início do tratamento ou de efeitos 

secundários indesejáveis, a medicação deve ser suspensa e o utente reencaminhado para 

um médico. 

Como o meu estágio decorreu principalmente nos meses de inverno, grande parte dos 

casos de aconselhamento e dispensa de MNSRM que me foram surgindo estavam 

relacionados com estados gripais, constipações, congestão nasal e tosse (seca e 

produtiva). 

 

3.3. Produtos de cosmética e higiene corporal 

Atualmente, existe uma preocupação crescente com o aspeto físico e bem-estar 

individual, o que leva a uma procura cada vez maior dos PCHC. É importante que o 

farmacêutico tenha conhecimento da grande oferta que existe no mercado e dos principais 

problemas das partes superficiais do corpo humano, a sua origem, os sinais inerentes às 

suas alterações fisiológicas e a forma mais eficaz de restabelecer o seu equilíbrio para que 

possa promover o aconselhamento mais adequado às necessidades do utente. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 189/2008 de 24 de setembro, define-se como produto 

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

diversas partes superficiais do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, dentes e mucosas bucais) com a finalidade de, exclusiva 

ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais.13 
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Na Farmácia Saúde existe uma variedade enorme de marcas e gamas completas de PCHC, 

muitas delas expostas nos lineares da zona de atendimento ao público (como se pode ver 

nas Figuras 3,4 e 5), como a Avène®, Caudalie®, Ducray®, Elgydium®, Filorga®, 

Klorane®, La Roche-Posay®, Lierac®, Mustela®, Oral-B®, René Furterer®, Uriage® e 

Vichy®. 

Como esta sempre foi uma área que me suscitou grande interesse, sempre fiz os possíveis 

para ter o máximo de informação sobre os produtos, a sua composição e indicação. Para 

isto, e com o objetivo de complementar a informação teórica que adquiri ao longo do meu 

percurso académico, esclareci todas as minhas dúvidas com a equipa da Farmácia Saúde 

e frequentei diversas formações da área, estando as principais indicadas no capítulo 6. 

Formações. 

 

3.4. Produtos veterinários 

De acordo com o que está descrito no Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de julho, define-se 

por medicamento veterinário toda a substância, ou associação de substâncias, que possua 

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

que possa ser utilizada ou administrada no animal com o objetivo de estabelecer um 

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.9 

Esta área exige um vasto conhecimento de modo a poder prestar o aconselhamento 

devido, uma vez que não existem apenas medicamentos e produtos exclusivos para 

animais. Alguns medicamentos de uso humano podem também ser utilizados em 

veterinária e, para isso, é necessário ter em atenção de que o metabolismo interespécie 

varia e, como tal, a dosagem tem de ser adaptada ao animal e porte do mesmo para que 

não haja efeitos secundários indesejáveis. Como o meu percurso académico não me 

permitiu obter grandes conhecimentos nesta área, deve ter sido a que me suscitou mais 

dúvidas e tive mais dificuldades no aconselhamento. Ainda assim, o estágio curricular 

permitiu-me identificar esta lacuna nos meus conhecimentos de modo a fazer os possíveis 

para que fosse colmatada. 

Na Farmácia Saúde, existe um linear exclusivamente dedicado a estes produtos. São os 

desparasitantes que lideram as vendas, tanto internos (cestodes, nematodes e 

protozoários) como externos (mosquitos, pulgas e carraças). 
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3.5. Produtos destinados a alimentação especial 

De acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de junho, consideram-se 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial todos aqueles que, devido à 

sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente 

dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo. Este tipo de 

produtos tem como principal objetivo corresponder às necessidades nutricionais especiais 

de determinadas categorias de utentes, nomeadamente: 

• Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados; 

• Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos; 

• Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde.18 

Os erros congénitos do metabolismo e os produtos dietéticos que, com carácter 

terapêutico, são indicados para satisfazer as necessidades nutricionais destes doentes, 

estão definidos no despacho 14 319/2005 (2.ª série) de 29 de junho. A lista destes 

produtos está disponível na página eletrónica da Direção-Geral de Saúde e é atualizada 

anualmente ou sempre que se justifique, sendo que estes são dispensados com a 

comparticipação de 100% mediante apresentação de uma prescrição médica por parte do 

Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães (IGM) ou dos centros de 

tratamento de uma lista de hospitais definida no despacho 25822/2005 de 15 de dezembro, 

entre os quais consta o Hospital de São João, no Porto.17 

Na Farmácia Saúde, os principais produtos dispensados desta área eram os preparados 

para lactentes e leites de transição e os suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, como 

é o caso do Fortimel®. 

 

3.6. Dispositivos médicos 

De acordo com o descrito no Decreto-Lei 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: 
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• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

• Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência; 

• Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

• Controlo da concepção.14 

A Farmácia Saúde dispõe de uma grande variedade de dispositivos médicos, desde testes 

de gravidez, preservativos e produtos para grávidas a material de penso e meias elásticas 

e de compressão. Ao longo do meu estágio, os dispositivos com os quais mais contactei 

foram os materiais de penso (gazes, ligaduras, pensos rápidos) e as meias elásticas e de 

compressão.   

 

4. Serviços farmacêuticos prestados 

É no gabinete de atendimento personalizado que na Farmácia Saúde se prestam os 

serviços farmacêuticos personalizados. Entre estes, destacam-se a medição da pressão 

arterial e de parâmetros bioquímicos como a glicemia, ácido úrico, hemoglobina e perfil 

lipídico (colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e triglicéridos). Além destes, 

ainda é possível a realização de testes de gravidez e infeções urinárias e administração de 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

Quinzenalmente, a Farmácia Saúde dispõe também de consultas de nutrição. 

Ao longo do meu estágio pude fazer parte da prestação destes serviços, tendo começado 

pela medição de pressão arterial com a utilização de um esfigmomanómetro e um 

estetoscópico. Percebi que uma percentagem considerável da população sofre de 

hipertensão arterial (HTA) e, como tal, quando fazia a medição a um utente com os 

valores mais altos (para que seja considerada HTA, é necessário que a pressão arterial 

diastólica esteja acima dos 90mmHg e/ou a pressão arterial sistólica acima dos 

140mmHg) questionava os utentes sobre os seus valores habituais, hábitos alimentares (e 

se tinham fugido recentemente à rotina alimentar), medicação que costuma tomar e, caso 

algum desses medicamentos esteja indicado para a HTA, confirmar se nos últimos dias o 

tratamento tinha sido cumprido. Além disto, aconselhava aos utentes as medidas não 

farmacológicas adequadas (como a prática de exercício físico e a diminuição do consumo 

de sal) com o objetivo de melhorar os valores de forma mais rápida e eficaz. 

Na segunda semana comecei a realizar medições dos parâmetros bioquímicos, através do 

aparelho Callegari™ CR3000, um fotómetro de absorção molecular que permite realizar 
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até três determinações em simultâneo. Para a medição destes parâmetros, era necessário 

recolher o sangue dos utentes com um capilar, colocar o capilar numa cuvete que já tinha 

a solução destinada à determinação de cada parâmetro específico e, posteriormente, 

colocar a cuvete no aparelho, determinando assim o branco da medição. Feito isto, 

adiciona-se o reagente à cuvete, reintroduz-se no aparelho e aguarda-se o tempo 

necessário à medição, que depende do parâmetro que se está a determinar. No final, a 

máquina emite um papel com os resultados e os valores de referência de cada parâmetro 

medido. Como parte do meu estágio decorreu na altura do natal, pude verificar nos utentes 

um aumento dos valores de glicemia, colesterol total e triglicéridos nesse período. De 

modo a combater estes valores, aconselhei uma diminuição no consumo de gorduras e 

açúcar, bem como a prática de exercício físico e um maior consumo de alimentos ricos 

em ácidos gordos Ω3. 

 

5. Laboratório e medicamentos manipulados 

O laboratório é uma das áreas que constitui a Farmácia Saúde e é nesta que se preparam 

as fórmulas magistrais e oficinais. Os medicamentos manipulados têm como principal 

objetivo colmatar aquilo que não existe no mercado farmacêutico, de modo a que sejam 

obtidas as dosagens, formulações e formas farmacêuticas adequadas à patologia e/ou à 

faixa etária do doente a que se destinam. Estes são elaborados mediante prescrição médica 

e podem ou não estar sujeitos a comparticipação por parte do Estado. Nos medicamentos 

manipulados comparticipáveis, segundo o Decreto-Lei nº 106-A/2010, o regime geral de 

comparticipação é de 30% e, na receita médica, tem de constar obrigatoriamente a menção 

fac secundum artem (FSA) ou a designação “manipulado”.19 

A preparação de medicamentos manipulados na farmácia comunitária deve cumprir as 

Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária15 e as Boas Práticas a Observar 

na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar.16 

Na Farmácia Saúde não se preparam muitos manipulados, uma vez que o volume de 

encomendas não justifica a aquisição de grande quantidade de matérias-primas e 

materiais de embalagem. Assim, na maior parte dos casos, os pedidos deste tipo de 

medicamentos são direcionados para a Farmácia Barreiros. 

Mesmo assim, no decorrer do meu estágio ainda tive oportunidade de preparar dois 

medicamentos manipulados no laboratório da Farmácia Saúde, nomeadamente uma 

solução alcoólica saturada de ácido bórico e Nerisona® creme com ureia a 10%. No final 

da preparação, os medicamentos manipulados foram devidamente acondicionados e 
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rotulados com a identificação da farmácia, designação do medicamento, data de 

preparação, prazo de validade, PVP (calculado tendo em conta o valor das matérias-

primas, materiais de embalagem e honorários de preparação) e indicação “uso externo”. 

 

6. Formações 

Para que possa desempenhar a sua função da melhor forma possível, o farmacêutico deve 

manter-se constantemente atualizado tanto no que toca ao conhecimento teórico e aos 

novos dados que surgem com o avanço do conhecimento científico, como no que toca ao 

conhecimento prático e às questões relacionadas com os novos produtos que vão surgindo 

no mercado, bem como as respetivas apresentações e indicações. Assim, e com este 

objetivo, no decorrer do meu estágio tive a oportunidade de assistir a várias formações, 

que me permitiram ter mais segurança no aconselhamento e, deste modo, evoluir a nível 

profissional, entre as quais se destacam as seguintes: 

• “ADI – Défice Hídrico Cutâneo”, “NUTRA – Dermatite e Pele Reativa”, “ALFA 

– Psoríase”, formações promovidas pela Isdin® - 17 de janeiro de 2017; 

• Gama completa Avène® - 6 de fevereiro de 2017; 

• “Os Novos Hidratantes Uriage® – EAU” - 7 de fevereiro de 2017; 

• Gama completa A-Derma® - 13 de fevereiro de 2017; 

• Gama completa Caudalie® – 15 de fevereiro de 2017; 

• Gama completa de cuidados de bebé e capilar Klorane® – 20 de fevereiro de 2017; 

• “Curso Geral Uriage®” – 22 de fevereiro de 2017; 

• “Sol e Pele: Saber Conviver”, congresso sobre “Sol, Pele e Cancro Cutâneo em 

2017” – 11 de março de 2017. 
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Parte II - Temas desenvolvidos 

 

1. Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção no Adulto 

No decorrer do meu estágio curricular na Farmácia Saúde, tive oportunidade de contactar 

com uma utente (adulta) com Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção 

(PHDA) diagnosticada, o que me suscitou algum interesse por desconhecimento da 

existência de tal problema em idade adulta. Após questionar alguns amigos e familiares 

(entre eles alguns estudantes/profissionais na área da medicina) sobre o conhecimento 

que tinham em relação a este assunto, reparei que a pergunta mais frequente era “A 

hiperatividade não é um problema só de crianças?”. Posto isto, decidi que seria útil, tanto 

por questões de realização pessoal e profissional (dado que a área da psiquiatria sempre 

me interessou) como numa tentativa de promover o acesso à informação da população 

em geral sobre esta perturbação, desenvolver este tema ao longo do estágio, bem como 

realizar panfletos informativos para o utente e um questionário que pudesse auxiliar o 

farmacêutico comunitário a perceber se pode estar perante um caso de PHDA e, em caso 

afirmativo, reencaminhá-lo para um médico especialista. Além destes motivos, a 

quantidade de comorbilidades e sintomas comuns a outras patologias de foro psicológico 

levou-me a questionar até que ponto esta doença poderia estar a ser mal diagnosticada 

pela mesma ausência de conhecimento por parte dos especialistas.  

 

1.1. Patologia 

A PHDA é uma perturbação neurocomportamental caracterizada pelo seguinte trio de 

sintomas: falta de atenção (dificuldade em manter-se focado nas tarefas diárias) e/ou 

hiperatividade e impulsividade (sobreatividade, inquietação, impaciência e baixa 

competência social). Esta perturbação surge obrigatoriamente na infância (apesar de 

poder não ter sido diagnosticada nessa altura) e pode persistir na idade adulta. 

Na tabela 1, encontram-se as principais diferenças da PHDA entre crianças e adultos. 

Atualmente, acredita-se que todos estes sintomas sejam originados por anormalidades em 

vários circuitos que envolvem o córtex pré-frontal, ou seja, os pacientes com este 

distúrbio não conseguem ativar devidamente as áreas deste córtex em resposta a tarefas 

cognitivas que exijam atenção ou controlo comportamental. Estudos sugerem que isto 

ocorre devido a uma desregulação de dopamina (DA) e noradrenalina (NA), que impede  
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Tabela 1 – Principais diferenças da PHDA entre crianças e adultos26 

Crianças (6-12) / Adolescentes (13-17) Adultos (>18) 

7-8% de prevalência 4-5% de prevalência 

Fácil diagnóstico Difícil diagnóstico 

Diagnosticada por pediatras, pedopsiquiatras e 

pedopsicólogos 

Diagnosticada por psiquiatras e outros 

profissionais de saúde mental 

Altos níveis de identificação e tratamento: >50% 

indivíduos tratados 

Baixos níveis de identificação e tratamento: <20% 

dos indivíduos tratados 

Medicação estimulante prescrita como primeira e 

segunda linha de tratamento 

Medicação não estimulante prescrita como 

primeira linha de tratamento 

 

a normal “sintonização” dos neurónios piramidais do córtex pré-frontal, levando assim a 

um processamento de informação ineficiente nos circuitos pré-frontais que, por sua vez, 

origina os sintomas característicos da PHDA. Desta forma, fármacos que levem a um 

aumento da libertação destes dois neutrotransmissores ou a um aumento do disparo dos 

neurónios piramidais vão ser benéficos no tratamento destes pacientes, por devolverem 

ao córtex pré-frontal os seus níveis de atividade normal. 

Por outro lado, existem também hipóteses que associam da PHDA a uma sinalização 

excessiva no córtex pré-frontal das vias de DA e NA, principalmente na adolescência e 

idade adulta. Isto deve-se ao facto de o stress poder ativar estes circuitos, levando a uma 

libertação de níveis altos de DA e NA e provocar um excesso de disparo neuronal. Estes 

Figura 7 - Relação entre a função dos neurónios piramidais e os níveis de NA e DA. Se a estimulação dos recetores for 
demasiado baixa, todos os sinais recebidos terão a mesma intensidade e o paciente não se consegue concentrar em 

apenas uma tarefa. Se forem demasiado altos, os sinais misturam-se e são recrutados recetores adicionais, 
interferindo também com o direcionamento de atenção26. 
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níveis excessivos podem estar também subjacentes ao abuso de álcool e drogas, 

impulsividade, falta de atenção e ansiedade, particularmente em adolescentes e adultos. 

Com tudo isto, surge a questão: afinal o problema ocorre quando os níveis de NA e DA 

são demasiado altos ou demasiado baixos? A resposta é: os dois. O processamento 

ineficiente de informação é causado pelas duas situações, uma vez que, para que o córtex 

pré-frontal funcione devidamente, é necessária uma estimulação moderada dos recetores 

adrenérgicos α2A e dos recetores dopaminérgicos D1. Assim, a função dos neurónios 

piramidais é caracterizada por uma curva com forma de “U” invertido (figura 7)26 e o 

principal objetivo do tratamento desta patologia passa por tentar estabilizar os níveis de 

estimulação dos neurónios na parte superior do “U” invertido. 

 

1.2. Prevalência 

Estima-se que a PHDA, na maioria das culturas, afete cerca de 8% das crianças e 4% dos 

adultos. As diferenças na prevalência desta perturbação entre as diferentes regiões do 

globo devem-se principalmente à disparidade nas práticas diagnósticas e metodológicas, 

bem como as variações culturais de atitudes e interpretação do comportamento infantil. 

A identificação clínica de PHDA em indivíduos de origem afro-americana e latina nos 

Estados Unidos da América tende a ser menor que na população caucasiana, por exemplo. 

Esta perturbação é mais frequente em indivíduos do sexo masculino, com uma incidência 

neste género 2 vezes superior na infância e 1,6 vezes superior na idade adulta, 

relativamente aos indivíduos do sexo feminino.20 

 

1.3. Causas 

As causas desta perturbação são ainda desconhecidas. No entanto, pensa-se que pode 

resultar da interação entre os fatores resumidos na Tabela 2. 

 

1.4. Sintomatologia 

Durante a infância, as crianças com PHDA apresentam sintomas funcionais como 

dificuldades escolares acompanhadas de baixo rendimento e problemas de ajuste social e 

emocional. De forma geral, são desorganizadas, desajeitadas nas tarefas motoras, 

socialmente pouco competentes e com um desempenho académico pouco consistente. 

Uma vez que estas características comportamentais favorecem o insucesso do indivíduo, 

normalmente estão associadas à baixa autoestima e isolamento social. Todos estes 
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Tabela 2 – Fatores que podem levar ao aparecimento da PHDA e exemplos20 

Fatores Exemplos 

Temperamentais Níveis baixos de inibição comportamental, de controlo à base de esforço 

ou contenção. Afetividade negativa e/ou procura constante de novidades. 

Ambientais Baixo peso do bebé à nascença (menos de 1,5 kg) aumenta 2 a 3 vezes o 

risco. Tabagismo ou alcoolismo no decorrer da gestação. Fatores de 

menor risco - dieta, história de abuso infantil, negligência, exposição a 

neurotoxinas (p.e. chumbo) e infeções (p.e. encefalites). 

Genéticas e fisiológicas Parentes biológicos de primeiro grau com esta perturbação aumentam a 

predisposição (existem genes específicos relacionados com a PHDA, 

apesar de estes não serem fatores causais necessários ou suficientes). 

Deficiências visuais e auditivas, anormalidades metabólicas, transtornos 

do sono, deficiências nutricionais e epilepsia podem também influenciar. 

Modificadores do curso Padrões de interação familiar no início da infância não causam 

inequivocamente este transtorno, mas podem contribuir. 

 

problemas podem estender-se até à idade adulta, o que leva frequentemente a 

comportamentos depressivos, ansiedade, perturbações de oposição, perturbações de 

comportamento, tiques e abuso de substâncias.21 A prevalência das perturbações 

mencionadas anteriormente, como é o caso do transtorno de personalidade antissocial, é 

alta nos casos em que não existe diagnóstico precoce.2 

Como tal, podemos verificar que sintomatologia varia ao longo do crescimento do 

indivíduo: na idade pré-escolar, a manifestação mais evidente é a hiperatividade; no 

Figura 8 - Relação entre a prevalência dos diferentes sintomas da PHDA e 
a idade do indivíduo.26 
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ensino básico surge a falta de atenção; na adolescência predominam os comportamentos 

irrequietos, nervosismo e impaciência; na idade adulta predomina a falta de concentração, 

inquietude e impulsividade, o que se traduz em indivíduos pouco organizados, com 

dificuldades em planificar atividades, impacientes, com fraca memória e com 

dificuldades na leitura e escrita. Os sintomas de hiperatividade tendem a desaparecer com 

a idade, como demonstrado na Figura 8. 

É frequente que os sintomas variem também conforme o contexto em que o indivíduo 

está inserido. Os sinais podem ser mínimos ou ausentes caso o indivíduo seja 

frequentemente recompensado pelo comportamento adequado, seja supervisionado, 

esteja numa situação nova ou envolvido em atividades que considere interessantes. 

 

1.5. Diagnóstico 

O diagnóstico da PHDA baseia-se essencialmente em critérios comportamentais, tendo 

por base a diminuição da atenção (divagação na execução de tarefas, falta de persistência, 

dificuldade em manter-se focado e desorganização), a hiperatividade (inquietude 

extrema, por vezes inconveniente/esgotante aos olhos dos outros) e a impulsividade 

(ações precipitadas, sem premeditação, que têm grande probabilidade de, mais tarde, ser 

prejudiciais para o indivíduo – estas são um reflexo da busca de recompensas imediatas) 

que interfere com o funcionamento ou desenvolvimento do indivíduo. A Associação 

Americana de Psiquiatria definiu critérios de diagnóstico que podem ser consultados no 

DSM-V, de modo a auxiliar esta tarefa (Tabela 3). 

Embora muitos indivíduos apresentem ao mesmo tempo sintomas de falta de atenção e 

hiperatividade/impulsividade, em alguns casos apenas um destes é dominante. Caso se 

obtenha um preenchimento dos critérios de diagnóstico mencionados em 1. Défice de 

Atenção e 2. Hiperatividade e Impulsividade (Tabela 3), estamos perante um caso de 

apresentação combinada. Um maior cumprimento dos critérios em 1. ou em 2., remetem-

nos para um caso de apresentação predominantemente desatenta ou predominantemente 

hiperativa/impulsiva, respetivamente. 

Continua a existir uma taxa significativa de adultos com PHDA não diagnosticada, sendo 

a principal causa a existência de várias comorbilidades (outros distúrbios psiquiátricos) 

que se podem sobrepor à PHDA. Existe ainda uma quantidade significativa de possíveis 

diagnósticos diferenciais que podem existir, partilhar sintomas ou sobrepor-se à PHDA, 

como é o caso dos transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno bipolar, 
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transtorno da desregulação do humor, transtorno por uso de substâncias, entre muitos 

outros.20 

A avaliação de um indivíduo com PHDA deve incluir uma avaliação médica clássica 

(história pessoal e familiar, exame físico e avaliação de desenvolvimento, visão e 

audição) e uma avaliação psicológica (direcionada para os sintomas da PHDA: falta de 

atenção, hiperatividade e impulsividade). Como as memórias dos adultos com esta 

perturbação costumam não ser confiáveis, quando se está a fazer o diagnóstico apenas na 

idade adulta é conveniente que seja uma pessoa próxima (que conheça o paciente desde 

criança, como os pais ou um professor) a fornecer algumas informações ao médico 

especialista.20,22 

 

1.6. Tratamento farmacológico 

As guidelines de tratamento da PHDA no adulto seguem os mesmos princípios que o 

tratamento em crianças. Pelo menos 25% dos casos de PHDA continuam a ter sintomas 

na idade adulta e, como tal, é conveniente que o tratamento começado na infância seja 

continuado posteriormente. 

O metilfenidato é normalmente o tratamento de primeira linha na PHDA. No entanto, a 

atomoxetina também é eficaz25, sendo a única medicação autorizada para o tratamento 

quando iniciado na idade adulta (após os 18 anos). É altamente recomendada a 

monitorização hepática dos indivíduos e a averiguação de ocorrência de pensamentos 

suicidas. 

O tratamento farmacológico utilizado na PHDA está essencialmente dividido em dois 

grandes grupos: medicação estimulante e medicação não estimulante. 

Na tabela 4 encontram-se os principais fármacos autorizados no tratamento da PHDA em 

Portugal e as suas características. 

 

1.6.1. Medicação estimulante 

Os fármacos estimulantes são os mais eficazes e são utilizados como tratamento de 

primeira linha, sendo que dois em cada três adultos com PHDA melhoram 

significativamente com este tratamento. Os efeitos benéficos nos sintomas de défice de 

atenção, impulsividade e hiperatividade são imediatos e diminuem com a clearence do 

fármaco. 

Os estimulantes análogos das anfetaminas são aminas simpiticomiméticas que aumentam 

a transmissão noradrenérgica e dopaminérgica (interrompem o 
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Tabela 3 – Critérios de diagnóstico de PHDA, segundo o DSM-V20 

Critérios de diagnóstico de PHDA (DSM-V) 

1. Défice de atenção (persistência 

de cinco ou mais sintomas) 

2. Hiperatividade e impulsividade 

(persistência de cinco ou mais 

sintomas) 

Não presta atenção aos detalhes e comete 

erros por descuido. 

Mexe permanentemente os pés e as mãos e 

não consegue manter-se sentado. 

Tem dificuldade em manter-se concentrado 

na realização de tarefas. 

Levanta-se da cadeira em momentos 

inoportunos. 

Parece não escutar quando alguém lhe fala 

diretamente. 
Corre ou salta em momentos inoportunos. 

Não segue instruções até ao fim e não 

consegue terminar tarefas. 

É incapaz de se envolver em atividades 

calmamente. 

Tem dificuldade em organizar-se tarefas ou 

atividades. 
Age como se “tivesse pilhas”. 

Evita envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental prolongado. 
Fala demais. 

Perde frequentemente material necessário 

para tarefas ou atividades. 
Responde antes de ouvir toda a pergunta. 

É facilmente distraído por estímulos 

externos. 
Tem dificuldades em esperar pela sua vez. 

Esquece-se frequentemente da realização de 

tarefas do quotidiano. 
Interrompe ou outros e intromete-se. 

3. Critérios adicionais 

Sintomatologia persistente há, pelo menos, seis meses. 

Sintomatologia surge antes dos 12 anos de idade. 

Sintomatologia presente em dois ou mais ambientes. 

Evidências de que os sintomas interferem no funcionamento social, académico ou 

profissional ou de que reduzem a sua qualidade. 

Sintomas não ocorrem durante o curso de outro transtorno psicótico nem são 

explicados por qualquer outra doença de foro psicológico. 

Sintomatologia inequivocamente desenquadrada em relação à faixa etária/nível de 

desenvolvimento do indivíduo. 

 

armazenamento pré-sináptico destes neurotransmissores e aumentam a sua libertação). 

Alguns exemplos destes fármacos utilizados no tratamento da PHDA são o metilfenidato, 

a dextroanfetamina e os sais de anfetamina. 

No entanto, nem tudo é benéfico. Por terem um curto tempo de semi-vida são necessárias 

várias tomas diárias e é difícil definir as horas mais convenientes de toma pelos seus 

efeitos (por ser estimulante, não são aconselhadas administrações à noite, por exemplo). 
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Entre os efeitos secundários mais comuns, estão a perda de apetite, insónia e ansiedade, 

sendo necessárias administrações com aumento gradual de dosagem para aumentar a 

tolerabilidade. A pressão arterial e frequência cardíaca podem aumentar, de modo que 

esta medicação está contraindicada em doentes cardíacos. A sua utilização crónica (ou 

overdose) pode levar ao aparecimento de psicoses e, entre as interações farmacológicas 

possíveis, destacam-se os Inibidores da Monoamina Oxidase (IMAO). 

No entanto, e apesar de todos estes efeitos secundários, a maior preocupação continua a 

ser o elevado risco de abuso e dependência (que pode ser minimizado com a 

monitorização e supervisão adequadas). Isto relaciona-se com o facto de a medicação 

estimulante aumentar os efeitos dopaminérgicos dos circuitos de recompensa do núcleo 

accumbens. Assim, em indivíduos mais suscetíveis, pode ocorrer euforia, tolerância e 

adição, sendo necessário avaliar o risco-benefício para cada situação. No entanto, quando 

o diagnóstico é correto, esta continua a ser a terapêutica mais indicada em pacientes sem 

historial de abuso de drogas. 

 

1.6.2. Medicação não estimulante 

A medicação não estimulante permite aumentar a atenção e diminuir a impulsividade e 

hiperatividade. Dentro desta classe destaca-se a atomoxetina, um inibidor da recaptação 

de NA e DA, com eficácia demonstrada no tratamento da PHDA. No entanto, 

contrariamente ao que ocorre com a medicação estimulante, são necessárias várias 

semanas de tratamento até serem visíveis os seus efeitos e, por norma, esta classe 

apresenta uma resposta mais fraca. A atomoxetina está frequentemente também associada 

ao aumento da pressão arterial, insónias e perda de peso, mas a grande vantagem destes 

fármacos é o facto de não ocorrerem os problemas relacionados com abuso e dependência. 

Assim, nos adultos com PHDA, pode ser benéfica a utilização destes outros agentes com 

efeitos noradrenérgicos e/ou dopaminérgicos. Entre eles, está incluída também a 

bupropiona, os antidepressivos tricíclicos (como é o caso da desipramina e da 

nortriptilina), a venlafaxina, o modafinil e a clonidina. 

 

1.7. Tratamento não farmacológico 

A terapia não farmacológica favorece a obtenção de melhores resultados (e, 

consequentemente, a adesão à terapêutica) e tem um efeito positivo na auto-estima e  
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Tabela 4 – Principais fármacos autorizados em Portugal, nomes comerciais, dosagens e comentários 

Fármaco Dosagem Comentários 

Metilfenidato (comprimido) – 

Medicebran®, Rubifen® 

Dose inicial: 5-10 mg/dia, 

aumento progressivo até 

2mg/kg/dia, dividido em várias 

administrações 

Normalmente é a primeira linha 

de tratamento. Geralmente bem 

tolerado32. Risco de abuso. Pode 

causar diminuição no apetite e 

insónias. Recomendado 

monitorizar pressão arterial, 

pulsação, peso e altura, insónias, 

mudança no apetite e 

desenvolvimento de tiques33. 

Metilfenidato (comprimido de 

libertação modificada) – 

Concerta®, Medikinet®, 

Quasym®, Ritalina LA® 

(Exemplo do Concerta®) Dose 

inicial: 18mg de manhã, 

aumento progressivo até 54mg. 

Em adultos, pode ir até aos 

108mg. 

Risco de abuso. Pode causar 

diminuição no apetite e insónias. 

Recomendado monitorizar 

pressão arterial, pulsação, peso e 

altura, insónias, mudança no 

apetite e desenvolvimento de 

tiques33. O tratamento deve ser 

descontinuado caso não se 

verifiquem melhorias no mês 

seguinte. 

Lisdexanfetamina - Elvanse® 

 

MEDICAMENTO 

AUTORIZADO, MAS NÃO 

COMERCIALIZADO. 

Dose inicial: 30mg de manhã, 

aumento progressivo até um 

máximo de 70mg. 

Pró-fármaco da dexanfetamina, 

obtido por hidrólise. 

Recomendado monitorizar 

pressão arterial, pulsação, peso e 

altura, insónias, mudança no 

apetite e desenvolvimento de 

tiques33. Ainda não existem 

muitos dados sobre eficácia a 

longo prazo e segurança. 

Atomoxetina - Strattera® (Caso esteja a fazer medicação 

estimulante, esta deve ser 

mantida durante as 4 semanas 

seguintes ao início do 

tratamento) Dose inicial: 

40mg/dia, 3 dias depois 

aumentar para 80mg/dia, até um 

máximo de 100mg/dia. 

MEDICAÇÃO NÃO 

ESTIMULANTE. Não há risco 

de abuso. Resposta mais lenta do 

que no uso de estimulantes. 

Fármaco substrato da CYP2D6. 

Recomendado monitorizar 

pressão arterial, pulsação, peso e 

altura. 
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bem-estar do doente. Além disto, promove o auto-conhecimento do mesmo, de modo a 

que saiba controlar e adaptar-se melhor à doença. 

Na PHDA, os tratamentos não farmacológicos passam por intervenções 

comportamentais, psicológicas, sociais, educacionais e no estilo de vida27-31. Estes têm 

por base três principais aspetos: 

• Terapia cognitivo-comportamental – permite desenvolver capacidades de 

planeamento e reflexão do comportamento, incluindo em situações de interação 

social, bem como adotar estratégias sistemáticas com metas estabelecidas para a 

resolução das tarefas a atividades diárias (esta é a principal e mais importante 

terapia não farmacológica na idade adulta); 

• Psicoeducação – promover o acesso à informação sobre a patologia, tanto para o 

paciente como para as pessoas mais próximas dele (pode ter uma influência 

positiva na adesão ao tratamento); 

• Dieta e exercício físico – existem evidências de que a prática regular de exercício 

físico e uma dieta cuidada podem ser benéficas para indivíduos com PHDA. 

 

1.8. Panfleto informativo 

Com o objetivo de promover aos utentes da Farmácia Saúde o acesso à informação sobre 

a PHDA, e também numa tentativa de alertar sobre a existência desta patologia, no 

decorrer do meu estágio elaborei um panfleto informativo sobre este tema. Na sua 

elaboração, tive o cuidado de selecionar uma quantidade não exaustiva de informação e 

um conteúdo que pudesse interessar a população em geral, com uma linguagem acessível 

(tendo em conta a heterogeneidade dos utentes). Assim, optei por explicar sucintamente 

o que é a PHDA e deixar bem claro que não se trata apenas de um distúrbio infantil, sendo 

que este era um dos principais objetivos. Abordei a sintomatologia, dei destaque ao 

tratamento não farmacológico e, de uma forma muito breve, abordei as duas classes de 

medicação existentes (estimulante e não estimulante) (Anexo 1). 

 

1.9. Questionário 

Um dos motivos que me levaram à escolha deste tema foi o desconhecimento, não só da 

população em geral, mas especificamente de profissionais de saúde em relação a este 

tema. Com o objetivo de colmatar esta lacuna, decidi elaborar também algo que pudesse 

ser útil para os mesmos. 
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Dado que o farmacêutico comunitário é o profissional de saúde em quem as pessoas 

depositam mais confiança e aquele com quem mais contactam, achei interessante a 

elaboração de um questionário (baseado nos critérios de diagnóstico da PHDA, segundo 

o DSM-V – tabela 2) que pudesse ajudar a verificar se podemos estar ou não perante um 

caso de PHDA (Anexo 2). 

Inicialmente, a principal finalidade deste questionário seria averiguar até que ponto esta 

perturbação pode estar a ser “mascarada” pelas suas comorbilidades e diagnósticos 

diferenciais e, consequentemente, mal diagnosticada. A ideia era tentar fazê-lo às pessoas 

que se enquadrassem nestas situações (de comorbilidades e diagnósticos diferenciais) 

para ver quantas cumpriam os critérios de diagnóstico da PHDA. No entanto, descobri 

que a disponibilidade das pessoas (principalmente deste grupo-alvo) não é a mais indicada 

para fazer este tipo de estudo. Assim, acabei por adaptá-lo a uma ferramenta útil nos casos 

em que a procura de informação parte da iniciativa do utente por, após a leitura do 

panfleto ou de qualquer outra fonte de informação, achar que ele ou alguma pessoa 

próxima possa enquadrar-se nesta patologia. 

 

1.10. Conclusões 

Cada vez menos se considera que a PHDA seja uma perturbação apenas associada ao 

défice de atenção ou à infância. Inclusive, já existem médicos especializados na PHDA 

no adulto. Em todo o caso, e dado que (apesar desta evolução) o desconhecimento sobre 

esta patologia continua a ter níveis muito significativos, iniciativas com o objetivo de 

promover uma maior divulgação deste transtorno à população seriam benéficas numa 

tentativa de combater a taxa de adultos não diagnosticados e sem tratamento. 

O diagnóstico precoce (e posteriormente uma intervenção adequada) continua a ser a 

forma mais eficaz de combater estes números e contribuir para um aumento da qualidade 

de vida dos pacientes que sofrem deste transtorno. Neste momento, o principal objetivo 

da psicofarmacologia nos adultos incide no tratamento das comorbilidades da PHDA e 

na utilização de medicação não estimulante. A atomoxetina (Strattera®), um inibidor 

seletivo da recaptação de noradrenalina, tem sido uma forte aposta no tratamento da 

PHDA no adulto, tanto por ser um fármaco com uma vasta investigação subjacente, como 

pela sua eficácia (mesmo nos casos associados ao stress crónico e comorbilidades) aliada 

à ausência do risco de abuso. 

No entanto, nos dias que correm, sabe-se que a importância do tratamento já não recai 

apenas sobre a farmacologia, mas também sobre as medidas fora deste âmbito que podem 
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ser tomadas de modo a promover uma melhoria na auto-estima e auto-conhecimento do 

paciente, bem como na obtenção de resultados mais evidentes. 

Em todo este panorama, é de salientar o papel fundamental do farmacêutico comunitário 

e da sua formação contínua, tanto na divulgação de informação aos utentes sobre a PHDA 

(e de outras patologias que possam permanecer no desconhecimento ou esquecimento), 

como no auxílio do processo de diagnóstico através do reconhecimento dos padrões desta 

patologia e posterior reencaminhamento para um médico especialista. 

Dada a baixa incidência desta perturbação, no decorrer do meu estágio curricular apenas 

tive oportunidade de divulgar a informação junto com a utente acima mencionada na parte 

introdutiva a este tema. Não deixa, no entanto, de ser gratificante toda e qualquer melhoria 

que possamos proporcionar à qualidade de vida dos utentes, independentemente do 

número de pessoas de que estejamos a falar. 

 

2. Intolerâncias alimentares mais comuns 

No decorrer do meu estágio curricular, houve uma aquisição por parte da Farmácia Saúde 

que me suscitou algum interesse: o produto de venda livre Nutira®. Este produto está 

desenvolvido para indivíduos intolerantes à lactose (que, portanto, possuem uma 

deficiência na enzima lactase), com o objetivo de melhorar os sintomas gastrointestinais 

que advêm deste problema. Assim, e como me interessa particularmente a área da 

alimentação e nutrição, decidi desenvolver um tema relacionado com um problema que 

afeta uma grande percentagem da população (não só sobre a intolerância à lactose mas 

todas as mais comuns), com o objetivo de divulgar informação que possa ser útil e, deste 

modo, tentar melhorar a qualidade de vida dos utentes. 

A dieta “low FODMAP (Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols)” 

exclui uma grande variedade de compostos onde se incluem, por exemplo, os polióis e os 

galacto-oligossacarídeos. Os seus benefícios para quem sofre de problemas 

gastrointestinais (como a síndrome do intestino irritável) têm sido muito evidentes, o que 

leva a uma adesão cada vez maior por parte dos pacientes. Como tal, e porque estão 

intimamente relacionados, este tema também será abordado nos seguintes capítulos. 

 

2.1. Intolerância alimentar 

Uma intolerância alimentar caracteriza-se por uma reação não imunológica que pode 

ocorrer em resposta a determinados componentes presentes na comida, à sensibilidade 

não celíaca ao glúten ou a anomalias metabólicas (enzimas/transporte de nutrientes). Este 
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tipo de reações adversas aos alimentos é frequentemente confundido com as alergias 

alimentares que, pelo contrário, resultam de reações adversas de origem imunológica e 

que, por sinal, são muito menos frequentes34 (a prevalência europeia das alergias de 

origem alimentar ronda os 6%, segundo a Academia Europeia de Alergologia e 

Imunologia Clínica67). As principais diferenças entre estas duas reações adversas 

alimentares encontram-se esquematizadas na Figura 9. 

A intolerância alimentar, por sua vez, afeta cerca de 15-20% da população35 e 

normalmente está associada a sintomas gastrointestinais (flatulência, dor abdominal, 

inchaço e diarreia), sendo que os alimentos mais frequentes a causar estes sintomas são o 

pão integral, o repolho, a cebola, as ervilhas e favas, o leite, as especiarias picantes, os 

fritos e o café.36,37,38 

Mecanisticamente existem poucos dados que expliquem o papel dos alimentos ou dos 

seus componentes como causa dos sintomas gastrointestinais. No entanto, tem sido 

demonstrado recentemente a contribuição dos FODMAPs nesta sintomatologia em  

 

indivíduos suscetíveis, dado que dois dos seus efeitos são o aumento da quantidade de 

água no intestino por serem osmoticamente ativos e o aumento da produção de gás no 

cólon devido à sua fermentação por parte da flora intestinal. 

 

Reações 
adversas aos 

alimentos

Imunológicas 
(alergias 

alimentares)

Mediadas por 
IgE (p.e. 

anafilaxia)

Não mediadas 
por IgE (p.e. 

doença celíaca)

Mista (IgE e 
não IgE) (p.e. 

gastroenterite 
eosinofílica)

Celularmente 
mediadas 

(dermatites de 
contacto 
alérgicas)

Não 
imunológicas 
(intolerâncias 
aliementares)

Metabólicas 
(p.e. 

intolerância à 
lactose)

Farmacológicas 
(p.e. tiamina)

Outras 
(mecânicas, 
fisiológicas)

Tóxicas (p.e. 
intoxicação 

escombróide)

Figura 9 - Diferenças entre as reações adversas aos alimentos (alergias e intolerâncias) e principais mecanismos envolvidos.66 
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2.2. Sintomatologia 

Os sintomas mais comuns das intolerâncias alimentares recaem sobre o trato 

gastrointestinal e estão entre os mais comuns a flatulência, as dores abdominais, o inchaço 

e a diarreia. No entanto, sintomas extraintestinais também podem ocorrer, como 

enxaquecas, asma, eczema e mal-estar. 

 

2.3. Causas 

 

2.3.1. Anomalias metabólicas – o caso da lactose 

A lactose é o hidrato de carbono maioritário do leite e produtos derivados, sendo também 

utilizado em larga escala na indústria alimentar nos alimentos processados. Este 

dissacarídeo é clivado (de modo a possibilitar a sua posterior absorção) pela enzima β-

galactosidase (lactase) nos seus dois monossacarídeos constituintes, glucose e galactose, 

ao nível do jejuno. Esta enzima é essencial para o desenvolvimento fisiológico dos 

lactentes e, após esta fase, ocorre uma diminuição da sua atividade, que varia de acordo 

com a etnia.41 Esta diminuição deve-se a uma mutação genética do gene que codifica a 

lactase e a sua persistência. Atualmente, 65% da população adulta apresenta “lactase não 

persistente”.42,43 Assim, os indivíduos que apresentem esta “não persistência”, terão uma 

má absorção da lactose ao nível do intestino, o que posteriormente poderá ter dois efeitos 

(que se traduzem na sintomatologia gastrointestinal associada à intolerância à lactose): 

chamada de água ao intestino por osmose e lactose fermentada pela flora intestinal com 

produção de gás. 

Quando esta alteração genética não representa a causa da diminuição da atividade desta 

enzima, existem outras origens (doenças gastrointestinais que afetem o jejuno como a 

doença celíaca e a doença de Crohn, por exemplo) que fazem com que a intolerância à 

lactose seja um problema secundário e reversível. Tratando a doença, os níveis de lactase 

voltam ao normal. 

O facto de o indivíduo apresentar ou não tolerância à lactose está dependente de vários 

fatores como a quantidade de produtos lácteos consumida, tempo de trânsito intestinal, 

temperatura, consistência e a diversidade da flora intestinal. 

No entanto, os sintomas da intolerância à lactose apenas surgem quando houver uma 

diminuição de pelo menos 50% da atividade da lactase.44 É com base nisto que se justifica 

o facto de nove em cada dez indivíduos com deficiência nesta enzima tolerarem a ingestão 

de um copo de leite (10 g de lactose) sem qualquer sintomatologia associada. 
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É fundamental confirmar o diagnóstico desta intolerância, uma vez que uma interrupção 

no consumo de leite se traduz numa redução drástica dos níveis de cálcio e vitamina D 

(nestes casos, é recomendada a suplementação em cálcio para reduzir o risco de 

osteoporose e fraturas65). No entanto, para esta intolerância ainda existem alternativas 

viáveis como o consumo limitado de derivados do leite (iogurte e queijos duros, por 

exemplo, que não costumam provocar sintomas nestes indivíduos) e a adição a refeições 

onde esteja presenta a lactose de produtos farmacêuticos comercialmente disponíveis que 

contenham lactase. 

 

2.3.2. Anomalias metabólicas – outros exemplos 

A frutose é um monossacarídeo presente na fruta e no mel, cada vez mais utilizada na 

indústria alimentar sob a forma de xarope de milho,45 em relação à qual estão há muito 

tempo descritos na literatura os sintomas gastrointestinais.47 Este composto é absorvido 

por transporte facilitado ao nível do intestino, através dos transportadores GLUT-2 e 

GLUT-5.46 No entanto, não existe um limite definido para a capacidade absortiva de 

frutose e esta varia de acordo com o indivíduo e com a forma sob a qual é ingerida (livre 

ou combinada). 

As frutanas são hidratos de carbono de cadeia curta constituídos por polímeros lineares 

ou ramificados de frutose. Como não possuímos enzimas para clivar as ligações 

glicosídicas que elas contêm, a sua absorção está descrita em menos de 5%,48 o que vai 

fazer com que estas fiquem disponíveis para serem fermentadas pela flora intestinal. 

Exemplos destes compostos são a inulina, a oligofrutose e os fruto-oligossacarídeos, que 

ocorrem naturalmente como fonte de armazenamento de hidratos de carbono numa 

grande variedade de cereais (como o trigo) e vegetais (alcachofra, alho, alho francês e 

cebola), e que são frequentemente adicionados aos alimentos na indústria alimentar pelas 

suas propriedades prebióticas. 

Os galacto-oligossacarídeos são hidratos de carbono de cadeia curta constituídos por 

polímetros de galactose com uma glucose terminal na cadeia. Estes não são hidrolisados 

no nosso trato gastrointestinal devido à ausência de α-galactosidase, o que faz com que 

cheguem intactos ao intestino e, deste modo, sejam fermentados pela flora intestinal.49 

Entre estes compostos destacam-se a rafinose e a estaquiose, presentes no leite materno, 

nas leguminosas, nos legumes, em alguns cereais e em alguns frutos secos.50,51 Além 

disto, os efeitos na produção de gás intestinal dos legumes e leguminosas estão bem 

descritos na literatura.52 
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Os poliós são um grupo de substâncias onde se incluem, por exemplo, o sorbitol, o 

manitol e o xilitol. Estes são absorvidos por transporte passivo ao longo do intestino 

delgado, sendo que no tempo no qual este processo decorre interferem o tamanho da 

molécula, a porosidade intestinal, o tempo de trânsito no intestino delgado e a 

presença/ausência de problemas gastrointestinais. Estes compostos estão presentes, por 

exemplo, em alguns frutos (como os damascos, pêssegos, cerejas, maçãs e peras) e 

vegetais (como os cogumelos e a couve-flor). São também adicionados artificialmente na 

indústria alimentar como adoçantes (nas pastilhas elásticas sem açúcar, por exemplo) e 

na indústria farmacêutica, no caso dos xaropes para a tosse sem açúcar. Estes compostos 

estão também associados a um efeito laxante.53,54 

Os FODMAPs, que ultimamente têm sido o conceito base de muitas dietas adaptadas a 

indivíduos com problemas gastrointestinais (como a síndrome do intestino irritável), são 

hidratos de carbono fermentáveis, de cadeia curta, entre os quais estão inseridos todos os 

grupos de compostos acima mencionados. Estes compostos são a origem de muitos 

sintomas gastrointestinais e a sua exclusão (como grupo) é mais benéfica e propicia 

melhorias muito mais significativas na sintomatologia das doenças gastrointestinais do 

que se forem eliminados de forma individual os grupos acima descritos. 

 

2.3.3. Sensibilidade não celíaca ao glúten 

Esta sensibilidade é uma forma relativamente recente de incluir num possível diagnóstico 

os pacientes que sofrem de sintomas gastrointestinais por consumo de alimentos que 

contenham glúten, mas que não cumprem os critérios de diagnóstico da doença celíaca 

ou alergia ao trigo.39,40 Os mecanismos que levam a este problema ainda não estão 

elucidados e os estudos feitos sobre esta matéria também não são conclusivos. 

 

2.3.4. Farmacológicas 

Existe uma quantidade considerável de químicos presentes na comida com potencial 

atividade farmacológica, nos quais estão incluídos os salicilatos, as aminas vasoativas 

(como, por exemplo, a histamina), os glutamatos (como o glutamato monossódico) e a 

cafeína. Não é linear que deste tipo de substâncias resultem sintomas gastrointestinais 

mas, quando acontece, pensa-se que isto esteja relacionado com o sistema gastrointestinal 

neuroendócrino. 

Exemplos clássicos destas intolerâncias são a crise hipertensiva em indivíduos a fazer 

terapia com IMAOs após a ingestão de alimentos ricos em tiramina (como o queijo e o 
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vinho) e as reações adversas a aditivos alimentares como corantes e alguns conservantes 

(como os sulfitos, também presentes em alguns vinhos). 

Podem ser evitados alguns alimentos (e é a única forma de evitar as intolerâncias a estas 

substâncias) mas, no geral, este é um processo extremamente difícil, dado que elas estão 

presentes numa variedade enorme de produtos (o que resultaria em carências alimentares 

de vários nutrientes). Por outro lado, indivíduos que apresentem este tipo de intolerâncias 

têm também uma grande aptidão para recorrer massivamente à suplementação 

nutricional, que também tem os seus riscos associados e comprovados. 

 

2.3.5. Intoxicação alimentar 

Este caso é facilmente reconhecido pelos sintomas, que incluem as náuseas e os vómitos. 

As infeções no trato gastrointestinal podem conduzir a uma intolerância à lactose 

transiente. No entanto, como as intoxicações alimentares são frequentemente 

autolimitadas, não possuem risco significativo de desnutrição. 

Um caso comum é a intoxicação escombróide, que resulta da ingestão de peixe de carne 

escura mal cozinhado ou cru (atum, cavala, bonito, albacora e peixe-serra), na qual têm 

um papel central as aminas vasoativas do peixe (principalmente a histamina, que surge 

devido à metabolização bacteriana da histidina). Pouco tempo após a ingestão de peixe 

contaminado surgem os sintomas como vermelhidão, rubor, eritema, palpitações e 

taquicardia. Estes sintomas levam frequentemente a que seja diagnosticada como uma 

alergia. 

 

2.4. Diagnóstico 

Existem poucos testes clinicamente úteis para a identificação de uma intolerância 

alimentar específica. Normalmente, quando surge a sintomatologia associada a algum 

problema gastrointestinal, o paciente é submetido a análises ao sangue ou fezes, 

endoscopia e/ou raio-X para o despiste de doenças orgânicas e alergias alimentares. Caso 

não se detete a presença destas, o diagnóstico será mais direcionado para uma doença 

gastrointestinal como a síndrome do intestino irritável ou dispepsia funcional. No entanto, 

existem testes simples que podem ser feitos numa tentativa de diagnóstico específico de 

intolerância alimentar, nomeadamente: 

• Exclusão de alimentos – este continua a ser considerado o melhor teste de 

diagnóstico das intolerâncias alimentares. Tem por base a exclusão alimentos para 

que se obtenha uma melhoria dos sintomas (3-4 semanas até remissão completa) 
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com posterior reintrodução gradual dos mesmos de modo a identificar a 

intolerância quando houver um reaparecimento dos sintomas.55-57 O maior caso 

de sucesso deste método é a dieta “low FODMAP”; 

• Teste respiratório – o teste respiratório de hidrogénio e/ou de metano são métodos 

úteis e não invasivos que permitem averiguar se ocorre uma má absorção de 

hidratos de carbono a nível intestinal. O hidrogénio não é produzido por nós e, 

como tal, (teoricamente), toda a quantidade presente no ar expirado tem de advir 

de produtos da fermentação por parte da flora intestinal. O mesmo acontece, 

noutros indivíduos, com o metano;58-60 

• Endomicroscopia confocal – teste de imagiologia que facilita a visualização em 

tempo real de alterações na mucosa gastrointestinal como resposta a antigénios 

presentes na comida (administrados diretamente na mucosa no momento do teste); 

• Testes rápidos (comerciais) -  existem vários testes comerciais que podem ser 

feitos para saber rapidamente que tipo de alimentos podem estar a causar a 

intolerância no indivíduo. No entanto, a realização destes não é o método mais 

aconselhado devido à falta de dados que apoiem a sua fidedignidade, ao seu 

elevado custo e ao facto de estes conduzirem frequentemente o paciente a realizar 

uma dieta demasiado restrita e, consequentemente, à sua carência nutricional. 

 

2.5. Tratamento não farmacológico – A dieta “low FODMAP” 

Em muitas destas situações, a única forma de levar os sintomas à remissão é através da 

exclusão de alimentos. É com base nisto que têm sido feitos vários estudos com o objetivo 

de relacionar a sintomatologia gastrointestinal com os FODMAPs e, consequentemente, 

a sua exclusão com o alívio dos sintomas. São de destacar três, onde foi avaliada a eficácia 

da dieta “low FODMAP”. Num deles, foi testada esta eficácia em indivíduos com 

problemas na absorção da frutose. Um total de 85% dos mesmos apresentaram melhorias 

significativas em todos os principais sintomas da síndrome do intestino irritável.61 Noutro 

estudo efetuado, verificaram-se melhorias significativas em indivíduos com esta 

patologia, mas apenas ao nível da dor abdominal (relativamente aos indivíduos sem 

aconselhamento dietético).62 Por último, um estudo feito em indivíduos sem nenhuma 

patologia diagnosticada mas com a sintomatologia gastrointestinal presente, demonstrou 

que 56% dos pacientes obteve melhorias significativas em todos os sintomas após 

cumprimento desta dieta.63 
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No geral, estima-se que 70% dos pacientes com doenças gastrointestinais apresentem 

melhorias significativas com esta adesão.64 

No entanto, esta dieta exclui uma grande variedade de alimentos de vários grupos (cereais, 

frutas e vegetais e leite e derivados) e, como tal, é fundamental que o paciente conheça 

bem as alternativas nutricionais aos elementos retirados e é altamente recomendado o 

acompanhamento nutricional do indivíduo. 

Outra grande desvantagem desta dieta é o facto de ainda não existirem dados suficientes 

sobre o efeito da mesma a longo prazo, uma vez que a remoção destes alimentos resulta 

em mudanças drásticas do ecossistema intestinal. Como tal, o aconselhado é que, quando 

possível, se faça a exclusão dos alimentos por um curto período de tempo (3-4 semanas) 

com posterior reintrodução gradual dos mesmos.  

 

2.6. Panfleto informativo 

Dado que esta patologia afeta uma percentagem muito significativa da população, achei 

conveniente a elaboração de um panfleto informativo de linguagem simples na tentativa 

de esclarecer os utentes que sofrem deste problema. Neste, optei por explicar 

sucintamente o que são as intolerâncias alimentares (e diferenciar de forma evidente das 

alergias com a mesma origem), expor as causas mais frequentes (dando especial foco ao 

caso da intolerância à lactose por ser a que se traduz numa maior percentagem de 

prevalência) e responder de forma breve e simples às perguntas mais frequentes sobre o 

tema. O produto deste trabalho encontra-se no Anexo 3. 

 

2.7. Conclusões 

As intolerâncias alimentares são um problema cada vez mais atual, com uma prevalência 

muito significativa em todo o mundo. As limitações dietéticas que podem estar associadas 

a este tipo de intolerâncias conduzem muitas vezes a desequilíbrios nutricionais severos. 

Pior ainda, na tentativa de colmatar estes desequilíbrios, muitos pacientes investem 

massivamente na suplementação, que também tem os seus problemas associados por 

excesso de nutrientes. Assim, é muito importante o diagnóstico correto das intolerâncias 

alimentares, de modo a evitar exclusões de alimentos desnecessárias. 

Em primeiro lugar, é conveniente uma tentativa de exclusão provisória (3-4 semanas), 

com posterior reintrodução gradual dos alimentos, de modo a evitar eliminações 

definitivas. Em todo caso, na impossibilidade de resolver o problema desta forma (por 

aparecimento de sintomatologia marcada quando os alimentos são reinseridos), e quando 
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a única alternativa é uma dieta restrita, é necessário acompanhamento clínico por parte 

de um nutricionista experiente e do médico, de modo a tentar minimizar as deficiências 

nutricionais. 

O papel do farmacêutico nestes casos é fundamental de modo a promover o 

aconselhamento mais adequado, quer em soluções para evitar a sintomatologia (como os 

produtos farmacêuticos à base da enzima lactase), quer numa fase posterior caso os 

alimentos sejam eliminados, a aconselhar uma suplementação adequada. Além disto, 

também é importante que este se mantenha informado sobre estes temas tão atuais e 

frequentes, de modo a poder fornecer ao utente a informação necessária para que este 

possa aprender a lidar, viver e conviver com este problema e, assim, proporcionar uma 

melhoria na qualidade de vida destes pacientes. 

No decorrer do meu estágio, apenas tive oportunidade de contactar com utentes já 

diagnosticados que tomavam habitualmente Lisolac®, um MSRM indicado para a 

intolerância à lactose. Mesmo que este facto não me tenha permitido uma grande 

contribuição no auxílio ao diagnóstico e esclarecimento de dúvidas (por ausências das 

mesmas), pude entregar a estes utentes o panfleto informativo, numa tentativa de 

contribuir para que conheçam melhor a sua patologia e aprendam a viver com a mesma.  
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Anexos 

Anexo 1 – Panfleto informativo de divulgação ao utente sobre a Perturbação de Hiperatividade com Défice 

de Atenção no adulto.  
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Anexo 2 – Questionário baseado nos critérios de diagnóstico da Perturbação de Hiperatividade com Défice 

de Atenção no adulto.  
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Anexo 3 – Panfleto informativo de divulgação ao utente sobre as intolerâncias alimentares mais comuns. 
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Resumen 

 

En España, la ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las Oficinas de Farmacia, 

establece que las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público, 

sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que el 

farmacéutico titular-propietario de las mismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, 

deberá prestar los siguientes servicios básicos a la población: adquisición, custodia, conservación 

y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios; vigilancia, control y custodia de las 

recetas médicas dispensadas; garantía de la atención farmacéutica; información y el seguimiento 

de los tratamientos farmacológicos; colaboración en el control del uso individualizado de los 

medicamentos; colaboración en los programas que promuevan las administraciones sanitarias 

sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, 

promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria; 

colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de 

profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios; actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los Servicios de Salud de las 

Comunidades Autónomas; colaboración en la docencia para la obtención del título de de 

Licenciado en Farmacia. 

Además, la ley de 29/2006 de 27 de julio, incorpora el concepto de Atención Farmacéutica 

(participación activa del farmacéutico en la asistencia al paciente, en la dispensación y 

seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando con el médico y otros 

profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente2) 

en su articulado, reconociendo así la labor del farmacéutico como agente de salud. 

Así, las farmacias son organismos que desempeñan un imprescindible papel indispensable en el 

sistema sanitario porque tienen como finalidad proporcionar soluciones a las distintas patologías 

y dolencias de nuestro organismo, sean de índole física o psíquica y, además, los farmacéuticos, 

son profesionales que guían y asesoran ante cualquier duda o incertidumbre de nuestra salud con 

tal de lograr los mejores beneficios para el bienestar y seguridad.3 

Abajo describo todos los temas desarrollados en los tres meses de prácticas en la Farmacia Madrid 

Rio y los proyectos en los talleres en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 

Madrid. 
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1. Parte I - La farmacia Madrid Rio 

La Farmacia Madrid Rio (Anexo 1) está situada en el Parque Madrid Rio, calle San Rufo, 3, 

Madrid, desde el 1 de julio de 2013. Los clientes de la farmacia son mayoritariamente 

personas mayores del barrio y ya fidelizadas. Además, es un barrio que tiene mucha gente 

con formación militar. 

La farmacia está formada por la farmacéutica titular (mi tutora, Ana Arranz Holgueras), dos 

farmacéuticas y un auxiliar de farmacia, especializados en productos de dermocosmética, 

nutrición, dietética, cuidado infantil, homeopatía, ortopedia, veterinaria, etc. Además, posee 

servicios profesionales como la toma gratuita de tensión, glucosa y colesterol, la perforación 

del lóbulo de la oreja y las consultas dietéticas. 

El espacio tiene cuatro zonas principales: una de atención al paciente (Anexo 2), una rebotica 

(donde se encuentran los libros de registro y consulta), un almacén y un baño para uso 

personal de la farmacia. Los medicamentos están organizados por orden alfabética y tiene 

nevera para almacenar los medicamentos termolábiles.4 

La farmacia está abierta 12 horas (9.30-21.30) de lunes a domingo. 

 

2. Registro 

2.1.  Libros oficiales de tenencia obligatoria 

Los libros oficiales de tenencia obligatoria son los siguientes: 

• De recetas (donde se registran las dispensaciones de medicamentos que incluyan 

sustancias psicotrópicas, medicamentos que incluyan sustancias estupefacientes – lista II y 

III -, otras dispensaciones que determine da dirección general de Farmacia por exigencias de 

especial control, medicamentos de especial control médico y medicamentos de uso humano 

que se vayan a emplear en veterinaria; los datos que se deben incluir en este libro son: la 

fecha de dispensación, el número de registro recetario, los datos del prescriptor, los datos del 

paciente y los datos de la prescripción); 

• De contabilidad de estupefacientes (Anexo 3) (contabilidad oficial de las 

especialidades farmacéuticas que contengan sustancias de la lista I y de los productos 

estupefacientes de las listas I y II); 

Estos, sean libros físicos o registros electrónicos, deben estar debidamente actualizados y a 

la disposición de los inspectores del órgano de control respectivo. En la farmacia Madrid Rio, 

estos dos libros son electrónicos (pero también tienen el libro físico de control de 

estupefacientes). Se registran en el libro de contabilidad de estupefacientes, diariamente, las 

dispensaciones que así lo exija su normativa específica y aquello que determine el Ministerio 

de Sanidad. Este tiene cuatro partes: certificación (del Inspector Provincial de Farmacia, en 
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él se consigna el número de folios (200), todos numerados y sellados por la Inspección); 

Índice de Folios (donde se resumen los estupefacientes contabilizados en el libro, con 

indicación de la página en que se indica su tenencia y/o movimiento); Folios (numerados de 

1 a 200, encabezados por la denominación de la especialidad o producto; aquí se anotan las 

entradas, salidas y existencias y se imprime para cada movimiento una línea diferente); 

Revistas de Inspección (son las seis últimas hojas de LCE utilizadas por el Inspector 

Provincial de Farmacia que anota las observaciones que considere oportunas). Esto, hay que 

imprimirlo todos los meces en hojas propias (Anexo 4), sellar y firmar siempre que haga una 

nueva fecha de las dispensaciones y entregarlas en la Consejería de Sanidad. 

Además, se exige: 

• Real Farmacopea Española (según la Ley de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos, 29/2006, las oficinas de farmacia deben garantizar que tienen acceso a dicha 

farmacopea; en ella se establece la calidad que deben cumplir los principios activos y 

excipientes que entran en la composición de los medicamentos de uso humano y veterinario); 

• Formulario Nacional (establecida su obligatoriedad por la Ley del Medicamento 

25/90; esta consta de monografías de materias primas, fórmulas magistrales tipificadas, 

preparados oficinales y los Procedimientos Normalizados de Trabajo); 

• Bibliografía (cualquier libro que sea necesario para la prestación de servicios 

profesionales, como mínimo sobre las siguientes materias: interacciones medicamentosas, 

reacciones adversas, farmacología y terapéutica, farmacia galénica, formulación magistral y 

toxicología; en el concierto entre la Consejería de Sanidad y el COF de Madrid se aconseja 

el Catálogo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la “Guía Completa de consulta 

Farmacoterapéutica” y “Interacciones Farmacológicas”). 

 

3. Administración y gestión 

3.1. Sistema informático 

Un programa informático adecuado a las necesidades de la farmacia es fundamental para su 

gestión eficiente una vez que facilita el trabajo y las tareas. El programa informático para la 

gestión de la farmacia Madrid Rio es el Unycop Win (Anexo 5), desarrollado por la empresa 

Unycop y diseñado por farmacéuticos con gran experiencia en el sector.5 

Este permite, rápida y sencillamente, dispensar, fidelizar los clientes, hacer el control de 

ventas y cajas, analizar el cuadro de mandos, notificar los encargos por SMS, gestionar las 

compras, gestionar el almacén, hacer facturación, promocionar la farmacia, controlar las 

incidencias y conocer los pacientes6 y además tiene una base de datos muy completa de todos 
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los artículos donde se puede consultar sus características, los consejos a dar al paciente, 

posología, interacciones, etc. 

 

3.2. Dispensación de medicamentos 

La dispensación de medicamentos es “el acto profesional de suministrar un medicamento 

clínicamente apropiado a un paciente o a la persona encargada de su cuidado, normalmente 

mediante la presentación de una receta médica para su administración por el propio paciente 

o por parte de otro profesional, y aconsejar sobre su uso adecuado”.15 Este es el servicio más 

demandado por el ciudadano que acude a la Oficina de Farmacia y es la situación en la que 

el paciente solicita un medicamento concreto generalmente mediante una prescripción médica 

o sin ella en el caso de automedicación. 

La actuación del farmacéutico en este caso va más allá de la mera entrega del medicamento. 

Según el concierto entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y 

el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), los farmacéuticos están obligados 

a realizar dispensación activa, donde el farmacéutico, además de facilitar el medicamento al 

paciente, le informa, aconseja y instruye en su correcta utilización, para prevenir de forma 

eficaz los Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM)16 y facilitar el cumplimiento 

terapéutico. 

La transmisión de información es esencial para el uso responsable de los medicamentos por 

parte de los pacientes, así como fortalecer la relación paciente-farmacéutico. 

 

3.3. Receta médica 

La receta médica es el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante 

el cual los profesionales sanitarios autorizados prescriben los medicamentos o productos 

sanitarios sujetos a prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o bajo su 

supervisión, en las oficinas de farmacia. 

Las recetas médicas, públicas o privadas, pueden emitirse en soporte papel, para 

cumplimentación manual o informatizada, y en soporte electrónico, y deberán ser 

complementadas con una hoja de información al paciente, de entrega obligada al mismo, en 

la que se recogerá la información del tratamiento necesaria para facilitar el uso adecuado de 

los medicamentos o productos sanitarios prescritos. 

Existen varias entidades con recetas propias. A nivel nacional están las del Sistema Nacional 

de Salud (SNS) (Anexo 6), las de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE) (Anexo 7), las del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) (Anexo 8) y 

las de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Estas tres últimas tienen una aportación 
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del 30%, mientras que las del SNS tienen una aportación que varía en función de la renta y 

del carácter de pensionista que tenga o no el usuario. 

Las recetas del SNS llevarán impreso, en la parte superior derecha de las recetas, el código 

que corresponda al beneficiario por su renta. Este código será: 

• Código TSI 001 para los usuarios exentos de aportación (válido para activos y 

pensionistas: personas que perciben pensiones no contributivas; parados que han perdido el 

derecho a percibir el subsidio de desempleo; síndrome tóxico y personas con discapacidad; 

personas que perciben rentas de integración social; tratamientos derivados de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional); 

• Código TSI 002 para los usuarios con aportación de un 10% (pensionistas con rentas 

inferiores a 18.000€ o con rentas entre 18.000€ y 100.000€; tienen un tope de aportación 

mensual de 8€ y 18€, respectivamente); 

• Código TSI 003 para los usuarios con aportación de un 40% (activos con rentas 

inferiores a 18.000€); 

• Código TSI 004 para los usuarios con aportación de un 50% (activos con rentas entre 

18.000€ y 100.000€); 

• Código TSI 005 para los usuarios con aportación de un 60% (válido para activos y 

pensionistas con rentas iguales o superiores a 100.000€ pero los pensionistas tienen un tope 

de aportación mensual de 60€); 

• ATEP para las recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional; 

• NOFIN para las recetas de medicamentos y productos sanitarios no financiados. 

La oficina de farmacia cobrará en el momento de cada dispensación la aportación que indique 

la receta. El sistema reembolsará al paciente el dinero que proceda según su desembolso 

previo y el tope mensual que le corresponda (solo pensionistas).17 

Las recetas solo son válidas cuando contienen los siguientes datos obligatorios: 

• Datos del paciente: nombre, dos apellidos, fecha de nacimiento, DNI o NIE (el de los 

padres o representantes legales en caso de menor de edad y nº de pasaporte extranjero); 

• Datos de medicamento: denominación del medicamento por principios activos; 

denominación del medicamento por marca comercial cuando se trate de un medicamento 

biológico o cuando el profesional sanitario prescriptor justifique el uso del nombre comercial 

desde el punto de vista médico; dosificación y forma farmacéutica - en los casos en que 

proceda, deberá incluirse mención de los destinatarios (lactantes, niños, adultos); vía/forma 

de administración, en caso necesario; formato; número de envases o unidades concretas del 

medicamento a dispensar (en cada receta médica en soporte papel se podrá prescribir un solo 

medicamento y un único envase del mismo, con las excepciones que contempla la normativa 
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vigente); posología, incluyendo número de unidades de administración por toma y la 

frecuencia de las tomas, así como duración total del tratamiento; 

• Datos del prescriptor: nombre y dos apellidos, datos de contacto directo y dirección 

profesional, incluyendo la población y el nombre de España, cualificación profesional, 

número de colegiado, firma estampada personalmente una vez cumplimentados los datos de 

consignación obligatoria - la prescripción objeto de la receta; 

• Otros datos: fecha de prescripción, fecha prevista de dispensación, número de orden, 

cláusula que informe al paciente en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Hay que tener en cuenta la caducidad de la receta. Las recetas en soporte papel tienen un 

plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha de prescripción indicada o a partir de 

la fecha prevista de dispensación por el prescriptor. En medicamentos o productos que 

necesiten de visado de validez se contará a partir de la fecha del visado. 

Además, existen las recetas expedidas en otro estado miembro de la Unión Europea que, 

como su nombre indica, son provenientes de otro país da la Unión Europea pero que también 

son válidas en España desde que tengan los datos y características obligatorias.18 

  

3.4. Receta electrónica 

La receta electrónica fue implantada en Madrid capital en diciembre de 2014. Consiste en un 

sistema informatizado de gestión que incluye la prescripción, la dispensación y la facturación. 

Básicamente se trata de que el médico haga la prescripción en el sistema informático 

directamente y entregue una hoja de información de la prescripción para que el paciente 

conozca su tratamiento. La tarjeta sanitaria del paciente permite el acceso a la prescripción 

médica registrada en un ordenador central del SNS. El farmacéutico efectúa la lectura de la 

tarjeta del usuario y capta dicha prescripción y procede a su dispensación. 

Este modelo permite prescribir uno o varios medicamentos y productos sanitarios, para un 

tratamiento con una duración de un año como máximo, por lo que es muy útil para pacientes 

con enfermedades crónicas. A cada 28 días el paciente puede coger su medicación en 

cualquier farmacia de la Comunidad de Madrid (o incluso 5 días antes de la fecha marcada – 

período de ventana), no siendo necesario que coja todo lo que le sale, puede coger solo lo que 

necesita para aquello mes. 

Es importante referir que la receta electrónica es válida en la comunidad en que fue emitida 

la tarjeta sanitaria, así que cuando el paciente pretenda viajar o adquirir las prescripciones en 

otra comunidad, deberá pedir la receta en papel. 



Prácticas tuteladas en farmacia de oficina  Farmacia Madrid Rio 

Catarina Peixoto da Silva Poças  6 
 

Hecha la dispensación, los cupones precinto de los medicamentos dispensados por receta 

electrónica son pegados en lo Documento Justificante de La Dispensación de Receta 

Electrónica (Anexo 9). Todas las recetas son enviadas al COFM en el último día de cada mes. 

Las farmacias con gran volumen de facturación de recetas hacen un primero envío al día 20 

de cada mes para que sea más fácil el envío para ellos y para lo COFM. 

 

3.5. Dispensación de medicamentos con receta médica 

La Ley 29/2006, establece que medicamentos sujeto a prescripción médica son: los que 

puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales de 

uso, si se usan sin control médico; los que se utilicen frecuentemente, y de forma muy 

considerable, en condiciones anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o 

indirectamente, un peligro para la salud; los que contengan sustancias o preparados a base de 

dichas sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario estudiar más 

detalladamente; los que se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por 

prescripción médica.19 

Cuando el farmacéutico recibe una receta médica debe comprobar que la prescripción es 

legítima y recoge toda la información necesaria conforme a la legislación vigente y que no 

existen causas administrativas ni circunstancias del paciente que le lleve a la no dispensación. 

Las recetas deben cumplir los requisitos administrativos descritos arriba en 3.3. Receta 

médica. 

El farmacéutico, siguiendo su criterio profesional, dispensa el medicamento prescrito, pero si 

tiene que sustituirlo por algún motivo (genérico por marca, no se puede cambiar el principio 

activo), informa el paciente sobre la sustitución efectuada. En estos casos, el farmacéutico 

consigna en la receta el medicamento que dispensa, la fecha, su firma y el motivo de 

sustitución. Lo motivo más frecuente es por urgencia de dispensación, pero también puede 

ser por desabastecimiento (cuando haya un medicamento que está en falta en el laboratorio, 

se puede cambiar por otra marca; los desabastecimientos son comunicados por el COFM) o 

precio de referencia (cuando haya en el mercado un medicamento de otro laboratorio con 

precio más bajo do que lo prescripto). 

 

3.6. Dispensación de productos con visado de inspección 

Medicamentos que necesitan visado de inspección son medicamentos cuya prescripción y 

dispensación están especialmente controladas por parte de las autoridades sanitarias. 

Requieren tras su prescripción y previo a la dispensación un visado por parte del Servicio de 

Inspección correspondiente en el SNS o servicio similar en otras entidades. En general, 
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necesitan este visado medicamentos como los de Diagnóstico Hospitalario (la patología es 

diagnosticada en medio hospitalario, aunque el tratamiento sea hecho en casa), Especial 

Control Médico (medicamentos con efectos secundarios adversos severos) y vacunas 

individualizadas, así como otros artículos como dietoterápicos, medias de compresión normal 

y pañales de incontinencia que las autoridades sanitarias estiman que, siendo reembolsables, 

deben ser controlados y restringidos. Por lo tanto, el visado de inspección permite controlar 

la prescripción de los medicamentos o productos sanitarios que el Ministerio de Sanidad 

considera de uso restringido para o bajo control. 

Hay que tener en atención que la fecha del visado tiene que ser igual o posterior a la de 

prescripción e igual o anterior a la de dispensación.17 

Existe también otro procedimiento de menor control, el autovisado, en lo que el propio 

médico prescriptor es lo que por medio de una segunda firma valida la prescripción. Se 

utilizaba inicialmente en las recetas de absorbentes para incontinencia urinaria y para los 

antipsicóticos atípicos en pacientes con más de 75 años de edad. 

 

3.7. Dispensación de Medicamentos No Sujetos a Prescripción Médica 

Los Medicamentos No Sujetos a Prescripción Médica (MNSPM - también designados como 

medicamentos de venta libre o Especialidades Farmacéuticas Publicitarias – sigla EFP en el 

envase), como el nombre indica, son medicamentos que pueden ser dispensados sin 

diagnóstico o prescripción médica, o sea, aquellos que normalmente se asocian con 

afecciones menores (constipación, tos, estreñimiento, migrañas, etc.) y que pueden ser 

utilizados para el autocuidado de la salud, pero sí que necesitan de consejo farmacéutico. Por 

lo tanto, la importancia de la atención farmacéutica en el ámbito de los medicamentos sin 

receta es vital, ya que en muchas ocasiones es el único profesional sanitario responsable de 

la adecuada utilización y el control de estos fármacos. 

Esta dispensación debe ser hecha según el protocolo de Procedimiento para el Servicio de 

Dispensación (Anexo 10), así que el farmacéutico tiene el deber de informar, aconsejar e 

instituir sobre su correcta utilización. 

Los medicamentos sin receta tienen algunas particularidades que los diferencian de los 

medicamentos con receta médica: las sustancias que pueden contener están establecidas por 

norma del Ministerio de Sanidad y no podrán ser formuladas para administración por vía 

parenteral; las indicaciones están restringidas a la prevención alivio a tratamiento de 

síndromes o síntomas menores; el precio es libre (no está regulado por las autoridades 

sanitarias y está permitida la aplicación de descuentos); no están financiados con recursos 

públicos (el paciente tiene que pagar la totalidad de su importe); los fabricantes pueden 
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realizar promoción, información y publicidad (ajustada a criterios de veracidad y no puede 

suponer un perjuicio para la salud de la población).20 

 

3.8. Medicamentos genéricos y precios 

Según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios de 

julio 2066 (LGURMPS), un medicamento genérico o Equivalente Farmacéutico Genérico 

(EFG) es “todo lo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa 

en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el 

medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de 

biodisponibilidad”. En resumen, se trata de un medicamento con las mismas características 

farmacocinéticas, farmacodinámicas y terapéuticas que otro medicamento cuya patente ha 

caducado y que se denomina “medicamento de referencia”. 

Los medicamentos genéricos se identificarán por llevar a continuación de su nombre las siglas 

EFG y deberán designarse con una denominación oficial española de principio activo y, en 

su defecto, con la denominación común internacional o bien, si ésta no existir, con la 

denominación común usual o científica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del 

nombre o marca del titular o fabricante. 

La financiación pública de medicamentos estará sometida al sistema de precios de referencia. 

El precio de referencia será la cuantía máxima con la que se financiarán las presentaciones 

de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos (agrupaciones homogéneas) que se 

determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a fondos públicos.14 Por lo tanto, 

si la prescripción médica se hace por principio activo, el farmacéutico debe dispensar el 

medicamento de menor precio de su agrupación homogénea y, en caso de igualdad, el 

medicamento genérico. Si la prescripción se realiza por denominación comercial y si el 

medicamento tiene un precio superior al del menor precio de su agrupación homogénea, el 

farmacéutico debe sustituir el medicamento prescrito por el de menor precio y, en caso de 

igualdad, debe dispensar el medicamento genérico.  

Los precios de los conjuntos ya existentes son revisados con carácter anual. Los precios de 

las nuevas agrupaciones homogéneas son fijados automáticamente en el Nomenclátor que 

corresponda y los precios menores de las ya existentes son revisados a cada tres meses. 

 

3.9.  Dispensación de estupefacientes 

Un estupefaciente es una sustancia psicoactiva estrictamente reglamentada que puede 

provocar dependencia (farmacodependencia). Los estupefacientes intervienen sobre el 

sistema nervioso central y alteran las percepciones y las sensaciones y, a veces, la conciencia 
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del individuo. En farmacia se utilizan para aliviar el dolor y para tratar los insomnios o la 

ansiedad. 

Estas sustancias están sujetas a una normativa específica para su fabricación, adquisición, 

dispensación y documentación. 

La morfina, por ejemplo, es una de esas sustancias. La circular 17/2001 de la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) obliga la tenencia mínima de 

tres envases de una ampolla de morfina clorhidrato de 10 mg, en lugar seguro y cerrado. 

Para su dispensación se exige la presentación de la receta oficial de estupefacientes, sola en 

el caso de la asistencia sanitaria privada, o acompañada de la receta oficial de la entidad 

sanitaria correspondiente, que deberá llevar todos los datos consignados correctamente. Su 

validez será de diez días. No se podrán dispensar principios activos estupefacientes en estado 

puro, solamente como especialidades o fórmulas magistrales. El farmacéutico tiene que 

anotar al dorso de la receta el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la 

persona que retira el medicamento. Solo se puede prescribir un tipo de especialidad en cada 

receta y como máximo la medicación recesaría para 30 días. Nunca se podrán dispensar más 

de cuatro envases. 

El farmacéutico tiene que sellar, firmar e fechar la receta dispensada y quedarse con ella 

invalidada para una nueva dispensación. 

La actuación se anotará en los libros recetario y de contabilidad de estupefacientes (leer el 

capítulo 2.1 - Libros oficiales de tenencia obligatoria) y las recetas son archivadas por un 

período de dos años. 

 

3.10. Símbolos de cartonaje 

Uno de los aspectos fundamentales del medicamento es su identificación y información, que 

han de acompañarle como garantía de su correcto empleo, promoviendo la seguridad y 

eficacia en su utilización. 

La base legal que regula el contenido y requisitos del material de acondicionamiento se 

encuentra en el Real Decreto (RD) 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos 

de uso humano fabricados industrialmente. 

 

Símbolos, siglas y leyendas que pueden figurar en el envase 

Según el Anexo IV del RD 1345/2007 (actualizado RD 109/2010), los símbolos, siglas y 

leyendas que deben aparecer en el envase de los medicamentos son los incluidos en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 1 - Símbolos que deben figurar en el envase11,17 

Símbolos que deben figurar en el envase 

Dispensación sujeta a prescripción médica  

Dispensación com receta oficial de estupefacientes de la lista I anexa a 

la Convención Única de 1961  

Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluídas en el 

anexo I del RD 2829/1977 de 6 de octubre  

Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el 

anexo II del RD 2829/19777 de 6 de octubre  

Conservación en frigorífico  

Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar 

maquinaria peligrosa 

 

Medicamentos que pueden producir foto sensibilidad 

 

Símbolo internacional de radiactividad recogido en la norma UNE-

73302 de 1991, sobre distintivos para señalización de radiaciones 

ionizantes  

Símbolo de gas medicinal comburente 

 

Simbolo de gas medicinal inflamable 

 

Símbolos autorizados por la AEMPS a efectos de facilitar la aplicación 

y desarrollo de los sistemas de recogida de medicamentos: Sistema 

Integrado de Gestión de Residuos de Medicamentos (SIGRE) 
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Tabla 2 - Siglas que deben figurar en el envase11,17 

Siglas que deben figurar en el envase 

Uso Hospitalario H Al lado derecho o debajo del 

Código Nacional, en el ángulo 

superior derecho de las dos 

caras principales del embalaje 

exterior y en el ángulo 

superior derecho del 

acondicionamiento primario, 

cuando proceda 

Diagnóstico hospitalário DH 

Especial Control Médico ECM 

Tratamiento de larga duración 

(dispensación renovable) 

TLD 

Medicamento Tradicional a 

Base de Plantas 

MTP En un lugar bien visible del 

embalaje exterior 

 

Tabla 3 - Leyendas que deben figurar en el envase11,17 

Leyendas que deben figurar en el envase 

Medicamento no sujeto a prescripción médica En el embalaje exterior, en lugar bien visible 

MEDICAMENTO SUJETO A 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

En el embalaje exterior, en lugar bien visible; 

en letras mayúsculas, con un tamaño no 

inferior a 2mm de altura, en negrita y en color 

negro o en otro color que destaque claramente 

con relación al fondo 

Uso hospitalário En el embalaje exterior, en lugar bien visible, 

acompañando las siglas H 

Diagnóstico hospitalário En el embalaje exterior, en lugar bien visible, 

acompañando las siglas DH 

Especial control médico En el embalaje exterior, en lugar bien visible, 

acompañando las siglas ECM 

Medicamento homeopático En el embalaje exterior, en lugar bien visible, 

en el caso de medicamentos homeopáticos con 

indicación terapéutica 

Basado exclusivamente en su uso tradicional En los medicamentos tradicionales a base de 

plantas, se incluirá en el apartado 

correspondiente a la indicación, del etiquetado 

y prospecto. Acompañado de las siglas MTP 
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Cuando el medicamento esté financiado por el SNS, el embalaje exterior debe llevar el cupón 

precinto. Para medicamentos no financiados dicho cupón será sustituido por un recuadro con 

el código de barras de los medicamentos. En el cupón precinto figurará el nombre del 

medicamento y forma farmacéutica, su código nacional y código de barras, así como el 

nombre del Titular de la autorización de comercialización. 

Otros símbolos y siglas que, aunque no son obligatorios, pueden aparecer en el embalaje 

exterior de los medicamentos son: 

 

Tabla 4 - Otros simbolos y siglas que pueden figurar en el envase11,17 

Caducidad inferior a 5 años  

Excluido de la oferta del SNS  

Precio. El indicar el precio en el embalaje exterior es voluntario por parte del 

laboratorio desde la publicación de la Ley 20/2006 de Garantías 
 

 

 

3.11. Facturación de recetas 

El Colegio de Farmacéuticos elabora una factura mensual de las farmacias que se presenta en 

los Servicios de Salud para su pago a cuenta. Esto es la facturación. 

La facturación tiene más objetivos como por ejemplo efectuar las comprobaciones necesarias 

que garanticen que no hagan equívocos, comprobar que la dispensación se ha realizado de 

acuerdo con las condiciones establecidas, entre otros.  Esta se hace mensualmente con las 

recetas que se han dispensado en el mes anterior, agrupadas en paquetes de veinte y cinco 

recetas y son reunidas según los criterios establecidos en el citado concierto, generalmente 

separadas en recetas de especialidades farmacéuticas, efectos y accesorios, formulas y varios. 

Se saca la facturación al primer día del mes para que la CM proceda al pago a cuenta de las 

misma al día veinte y cinco del mes siguiente. Se revisan las facturas y los suportes para que 

sea posible su aplicación en las facturas de los meses siguientes como incrementos y 

deducciones. Se sacan formularios de entrega que san divididos, una que va dentro de la caja, 

una copia para la farmacia y una copia para el repartidor todas debidamente firmadas. 

 

3.12. Causas de nulidad de recetas 

El concierto entre la Consejería de la Sanidad de la Comunidad de Madrid y el COFM, 

establece cuatro tipos de causas de nulidad o de devolución de recetas facturadas: 
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• 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 (cuando no figura la 

duración del tratamiento, haya ausencia de algún dato del paciente, ausencia de la fecha de 

dispensación, etc.) 

• 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 solamente el envase de menor tamaño), cuando en formulación magistral la cantidad 

dispensada exceda de los máximos establecidos (abonará lo correspondiente al máximo), 

cuando haya recetas facturadas a 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. 

 

4. Adquisición de medicamentos 

4.1.  Recepción de pedidos 

Los pedidos de medicamentos se hacen a COFARES y Alliance Healthcare o directamente a 

los laboratorios. En función de las ventas y de los niveles de stock definidos para los 

productos se determina la dimensión y frecuencia de los pedidos. Así en la Farmacia Madrid 

Rio se hacían dos pedidos por día a COFARES. Uno llegaba en la primera hora de la mañana 

y otro por la tarde. Los productos que COFARES no tenía si pedía a Alliance Healthcare. 

Cuando el pedido llega a la farmacia, comprobamos si hay medicamentos que requieran 

condiciones especiales de almacenamiento como por ejemplo los termolábiles para proceder 

a su conservación adecuada. Los medicamentos estupefacientes son recibidos con los otros, 

pero de forma segregada en una bolsa a parte junto a nota de pedido al igual que los productos 

termolábiles. Para que haga una perfecta gestión de los inventarios se hace una revisión 

cualitativa y cuantitativa mensualmente. En la revisión cualitativa se asegura que los 

medicamentos están en buenas condiciones de conservación, así como se verifica las fechas 

de caducidad. 

La recepción de los productos se hace con la ayuda del programa informático, donde se 

compara la correspondencia entre el albarán de entrega y la cantidad facturada y recibida 

(revisión cuantitativa) y se revisa el precio del producto. 
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4.2. Control de caducidades 

En una oficina de farmácia hay una custodia rigorosa de los medicamentos para que su 

dispensación sea rápida y eficiente. Después del almacenamiento hay un control de las 

caducidades para que los medicamentos dispensados sean los que tengan una menor fecha de 

caducidad. Así, cada mes se saca un listado con las fechas de caducidad con los productos 

que caducarán el mes siguiente. Estos productos que están no conformes son retirados del 

stock y devueltos al proveedor. 

 

4.3. Control de temperaturas 

Para controlar la temperatura, tanto de la farmacia como de la nevera, la farmacia dispone de 

un termómetro de máxima y mínima. El control de temperaturas se hace al menos una vez al 

día para que se pueda comprobar que no hay un desvío de los rangos establecidos 15-30°C 

(en el local de la farmacia) y 5 ± 3° (en la nevera). 

Estos datos se quedan registrados en una hoja propia, “Registro de la temperatura local” 

(Anexo 11) y “Registro de temperatura del frigorífico” (Anexo 12) donde se anota día, hora, 

temperatura máxima y mínima y persona que realiza la medición. 

Los productos se conservarán atendiendo a las condiciones que establece el fabricante. No 

obstante, si no se especifican otras condiciones especiales de conservación, las temperaturas 

recomendadas son las de los rangos arriba descritos. 

 

4.4. Devolución de pedidos 

Las razones más frecuentes para una devolución son: mal estado, error de puesta o el producto 

no tiene interés para la farmacia. Cuando un producto ha sido facturado, pero no fue enviado 

también se hace una reclamación al proveedor. El comprobante de una devolución se guarda 

siempre. En este se figura el motivo de la devolución. 

 

5. Servicios profesionales 

5.1. Sistema Personalizado de Dosificación 

Un SPD es un contenedor cerrado en el que se disponen los comprimidos y/o cápsulas que el 

enfermo debe tomar, agrupados en función del momento en que deben ser ingeridos a lo largo 

del día y que contiene la información necesaria para la correcta administración de las dosis. 

Estos sistemas comprenden un procedimiento en el que los medicamentos deben ser 

desprovistos de su envase primario original para ser reacondicionados en estos nuevos 

dispositivos. 
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El resultado es un sistema de fácil y cómodo uso, que simplifica mucho la administración de 

los medicamentos en formas sólidas y que, incluye en el mismo dispositivo, la información 

necesaria para poder administrar, además, los medicamentos que se presentan en otras formas 

farmacéuticas (jarabes, pomadas, colirios, etc.). Este sistema supone la mejora del 

cumplimiento terapéutico.12 

Este sistema se puede hacer en cualquier farmacia comunitaria de España siempre cuando la 

farmacia estea apuntada a la gestión SPD y acreditada y su farmacéutico estea también 

acreditado a hacerlo. Yo no contacté mucho con este dispositivo en la Farmacia Madrid Rio 

porque este servicio de momento no se hace al público y si a clínicas por una persona 

acreditada. Sin embargo, pude hacerlo en lo taller de dispositivos. 

 

5.2.  Toma de tensión, glucosa y colesterol 

En la farmacia Madrid Rio es posible tomar gratuitamente la tensión, glucosa y colesterol. 

Esto permite al paciente monitorizar sus valores sin que tenga de comprar los dispositivos y 

también permite al farmacéutico vigilar los resultados terapéuticos del paciente o detectar 

errores en la medicación relacionada con estos parámetros para que pueda reencaminar los 

pacientes al médico para un nuevo ajuste. 

 

5.3. Perforación del lóbulo de la oreja 

La perforación del lóbulo de la oreja es una práctica muy común demandada en oficinas de 

farmacia por lo que debemos de conocer cómo realizarlo correctamente y sin riesgos para el 

paciente ni para el personal que lo realice. Para esto, es necesario un Procedimiento 

Normalizado de Trabajo (PNT) para facilitar la actuación del farmacéutico en la práctica 

sanitaria de perforación del lóbulo realizada por razones culturales desde la oficina de 

farmacia, así como las condiciones higiénico-sanitarias que debemos de tener previas a la 

perforación y los cuidados que mantendrán el pendiente en óptimas condiciones, evitando 

complicaciones que retrasen su correcta cicatrización. El proceso consta de dos fases 

diferenciadas, la fase documentar (oferta del servicio y recogida de datos, en la cual hay que 

tener los siguientes modelos: modelo de consentimiento informado para la perforación del 

lóbulo de la oreja, modelo de ficha de paciente, modelo de hoja de cuidados posteriores tras 

la perforación del lóbulo de la oreja, modelo de cronograma de desinfección: perforación del 

lóbulo) y la fase técnica donde se realiza el servicio propiamente dicho. Así, es primordial 

conocer, no sólo los aspectos prácticos de la perforación del lóbulo, sino aquellos aspectos 

más teóricos que van a ser necesarios para la articulación del servicio. 
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5.4.  Consultas de nutrición 

Las enfermedades relacionadas con el exceso de peso y con una mala nutrición son una 

preocupación creciente en los días de hoy. El farmacéutico, siendo un agente de salud pública, 

debe promover un estilo de vida más saludable para intentar mejorar esta situación.  

En la farmacia Madrid Rio, a lunes y jueves a cada quince días, hay consultas de nutrición 

con una nutricionista de la empresa Arkopharma. Esto permite asesorar los pacientes para 

que tengan un mejor estilo de vida y que sean capaces de atingir sus objetivos de peso y 

valores bioquímicos. 

 

5.5.  Depósito de medicamentos 

El Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE) es una entidad sin ánimo 

de lucro creada para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de 

medicamentos de origen doméstico.7 Para eso, las farmacias asumen la custodia segura de los 

residuos, recogidos en los puntos SIGRE, hasta que sean llevadas para tratamiento. 

 

6. Protección de datos 

Con carácter general, todas las Oficinas de Farmacia tratan datos de carácter personal, tanto 

en soporte papel como informatizado (datos de clientes, proveedores, contactos, 

empleados…), desencadenado con su tratamiento una serie de obligaciones de carácter 

administrativo, técnico y jurídico. 

Tales obligaciones figuran detalladas en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal (comúnmente conocida como LOPD) y el RD 1720/200, de 21 

de diciembre, que aprueba su Reglamento de Desarrollo (también denominado RLOPD). Su 

incumplimiento puede llevar a la imposición de multas entre 900 y 600000 €, por lo que es 

importante asegurarnos que cumplimos con la citada normativa. 

Para proteger estos datos, es necesario elaborar, implementar y mantener debidamente 

actualizado un Documento de Seguridad que detalle las concretas medidas de seguridad de 

tipo físico y lógico implementadas en la Oficina de Farmacia, tanto para ficheros en soporte 

informático como para ficheros en soporte papel. Tales medidas serán de tipo básico, medio 

o alto, en función de la tipología de los datos que tengamos en nuestros ficheros (e.g. los datos 

de contacto requerirían la implementación de medidas de tipo básico y los datos de salud 

exigirían la implementación de medidas de nivel alto). Por ser confidenciales, hemos que 

garantizar que todo el personal de la Oficina de Farmacia que acceda a cualquier dato de 

carácter personal cumpla con los deberes de secreto, confidencialidad y seguridad. Para ello, 

se deben informar debidamente los empleados y colaboradores y suscribir con ello las 
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oportunas cláusulas de confidencialidad, las cuales, además, deberán especificar el carácter 

indefinido de tales obligaciones. 

 

7. Parte II - Talleres (Universidad Complutense de Madrid) 

Mientras que se hacen las practicas, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tiene 

talleres para sus alumnos en los cuales tuve la oportunidad de estar presente y realizar todas 

las actividades propuestas. Así que todos los martes por la tarde estuve en la Facultad de 

Farmacia de la UCM para asistir a los siguientes talleres: 

 

Tabla 5 - Talleres asistidos y sus fechas 

20 de septiembre Explicación de las normas del trabajo más distribución y fechas de los 

talleres. Taller de “Como redactar un artículo científico” 

27 de septiembre Taller de comunicación 

04 de octubre Taller de atención farmacéutica 

11 de octubre Taller de dispositivos médicos 

18 de octubre Taller de cómo hacer una formulación magistral y documentación 

necesaria 

8 de noviembre Taller de “Role play” y de “Como redactar un artículo científico” 

(repaso) 

15 de noviembre Presentación oral de los trabajos 

 

7.1. Artículo científico 

El primero taller de “como redactar un artículo científico”, fue muy útil para hacer el trabajo 

de investigación en la farmacia y elaborar el artículo “Relación entre eficacia y adherencia 

terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo dos” (Anexo 13). Para su elaboración, se 

realizó un estudio descriptivo y observacional de pacientes que acudieron a cuatro farmacias 

comunitarias de Madrid (una de ellas la Farmacia Madrid Rio), durante los meses de 

septiembre a noviembre, a través de una encuesta (Anexo 14).9  

En el último taller, hicimos una presentación oral del artículo a los demás alumnos y 

profesores. 

 

7.2. Comunicación 

Puesto que el farmacéutico tiene que hablar con el público, es importante que desarrolle 

técnicas de comunicación adaptadas a cada situación. En este taller se habló de la teoría de la 
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comunicación, sus objetivos, etapas del proceso comunicativo, barreras, las diferentes formas 

de comunicación y cual la más eficaz y de los diferentes estilos comunicativos. 

Además, se simuló una entrevista de empleo para una farmacia, muy útil para los alumnos 

que están terminando la carrera e van a contactar con esa realidad futuramente. 

Se hicieran también algunos ejercicios individuales de comunicación. 

 

7.3. Atención farmacêutica 

De acuerdo con el Documento de Consenso del Ministerio de Sanidad y Consumo 2001, la 

práctica de Atención Farmacéutica consistía en: 

• Dispensación – servicio ofrecido por el farmacéutico, con una actitud activa, ante la 

demanda del ciudadano de un medicamento en concreto, generalmente mediante una 

prescripción médica o sin ella en el caso de que desee auto medicarse. La actuación irá más 

allá de la mera entrega del medicamento, irá orientada a discriminar la posible existencia de 

problemas potenciales, irá acompañada de instrucciones sobre la adecuada utilización del 

medicamento – supone la actitud activa del farmacéutico en la provisión de medicamentos. 

• Indicación Farmacéutica – servicio que el farmacéutico realiza cuando el paciente 

consulta sobre un posible tratamiento para un problema de salud concertó. Estará siempre 

referido a aquellos síntomas o síndromes auto limitados para los cuales la legislación permite 

la dispensación de un medicamento sin prescripción médica o supondrá la derivación al 

médico en caso necesario – implica la ayuda al paciente en la correcta toma de decisiones 

para el auto cuidado de su salud. 

• Seguimiento farmacoterapéutico – práctica profesional en la que el farmacéutico se 

responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante 

la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación, 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 – se basa en una mayor implicación del farmacéutico 

en el resultado del tratamiento farmacológico y el registro sistemático de la terapia que recibe 

el paciente. 

Por lo tanto, este taller fue útil para revisar estos tres puntos clave y los procedimientos 

adecuados a cada uno (Anexo 10, 15, 16). 

En este taller fueron también solucionados casos clínicos a través de los procedimientos. 
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7.4. Dispositivos médicos 

En lo taller de dispositivos médicos nos enseñaran como se utilizan los dispositivos de 

inhalación y los de auto inyección para la administración de insulina. Esto permitió que 

conozcamos los dispositivos más dispensados en la farmacia para poder ayudar los pacientes 

en alguna duda que tengan o para garantir que conocen la correcta utilización de estos 

dispositivos. 

Además, hicimos un Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) para conocer el 

dispositivo porque ni todas las farmacias prestan este tipo de servicio. 

 

7.5. Formulación magistral 

En el taller de formulación magistral hablamos de los documentos que deben acompañar una 

formulación magistral preparada en una oficina de farmacia. Esto fue muy útil para hacer una 

formulación que tenía que entregar en la UCM. Yo la hice de vaselina salicílica a 10% en la 

farmacia de mi tutora, Marta Jiménez Ferreres, porque la mía no tiene laboratorio, y la 

entregué con toda la documentación necesaria: PNT, Guía de Elaboración y Control, Boletín 

de Análisis, Hoja de Especificaciones de las Materias Primas, Registro de Materias Primas, 

Registro de Material de Acondicionamiento, etiquetado en la fórmula, valoración económica 

y prospecto para el paciente. 

 

7.6.  “Roleplay” 

El taller del roleplay permitió consolidar todo lo que aprendemos en los demás talleres, en lo 

cual teníamos que solucionar un caso práctico que puede ocurrir en la farmacia, teniendo en 

cuenta el taller de comunicación, los procedimientos de atención farmacéutica, lo de 

dispositivos médicos e los conocimientos adquiridos al largo de la carrera. Para eso, se 

llamaban dos personas a vez y se les presentaba un caso para que pudieran resolver. Después 

se discutía con los demás alumnos si la respuesta era la más correcta y se había otras formas 

de resolver. 

 

  



Prácticas tuteladas en farmacia de oficina  Farmacia Madrid Rio 

Catarina Peixoto da Silva Poças  20 
 

Bibliografia 

 

1. http://www.portalfarma.com/Profesionales/organizacionfcolegial/profesionfarma/Paginas/colegi

aciondatestadisticos.aspx#Def, visitada en 21/11/2016. 

2. María del Val Díez Rodrigálvarez, Nieves Martín Sobrino. Consenso sobre Atención 

Farmacéutica. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

3. http://www.oberaxe.es/la-importancia-de-la-farmacia-en-el-sistema-sanitario/, visitada en 

21/11/2016. 

4. https://www.farmaciamadridrio.es/conocenos.html, visitada en 21/11/2016. 

5. http://www.unycop.es/historia/, visitada en 21/11/2016. 

6. http://www.unycop.es/?doctor=unycop-win, visitada en 21/11/2016. 

7. http://www.sigre.es/sigre/, visitada en 21/11/2016. 

8. Miguel Alves, A., Peixoto da Silva Poças, C., Milanés Fernández, M., Felgueiras Teixeira, J. and 

Jiménez Ferreres, M. (2017). Relación entre eficacia y adherencia terapéutica en pacientes con 

diabetes mellitus tipo dos. El Farmacéutico Joven. 

9. Guía práctica para los servicios de atención farmaceútica en la farmacia comunitaria. (2010). 1st 

ed. [Madrid]: Cinfa. Documento de consenso del Ministerio de Sanidad y Consumo (MS y C) 

2001. 

10. Siglas y simbolos en el envase. 

http://www.portalfarma.com/Ciudadanos/ipmedicamentos/nocionesgenerales/Documents/Siglas

+y+simbolos+envase.pdf, visitada en 22/11/2016. 

11. Facultad de Farmacia. UCM. Taller de dispositivos. 

12. http://www.actualidadfarmaceutica.es/proteccion-de-datos-en-la-farmacia-cuales-son-mis-

obligaciones/, visitado en 23/11/2016. 

13. http://www.aeseg.es/es/definiciones-medicamentos-genericos, visitado en 23/11/2016. 

14. Glosario de términos farmacéuticos. Abril 2012, WHO Collaborating Centre for Parmaceutical 

Pricing and Reimbursement Policies. 

15. Daniel Sabater Hernández. PRM, RNM, Seguimiento Farmacoterapético y sus características. 

Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Universidad de Granada. 

16. Peinado IR, Férnandez RL, Estevan MC (2014). Prácticas tuteladas en farmacia comunitaria. 

Primera edición. CERSA, Madrid. 

17. Jornada de Difusión sobre Asistencia Sanitaria Transfronteriza. Reconocimiento de recetas 

médicas en la Unión Europea. Madrid, 11 de junio de 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Secretaría General de Sanidad y Consumo. 

18. Ley 29/2006 de 26 de julio, BOE del 27, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. 

19. http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142339554142&language=es&pagename=PortalSalud

%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329829857, visitado en 28/11/2016.  



Prácticas tuteladas en farmacia de oficina  Farmacia Madrid Rio 

Catarina Peixoto da Silva Poças  21 
 

Anexos 

 

Anexo 1 – Farmacia Madrid Rio. 

 

 

Anexo 2 – Zona de atendimento al publico. 
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Anexo 3 – Libro de contabilidad de estupefacientes de farmacia. 

 

Anexo 4 - Hoja del libro de contabilidad de estupefacientes. 
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Anexo 5 – El sistema informatico Unycop Win. 

 

Anexo 6 – Receta del SNS. 
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Anexo 7 – Receta de Muface. 

 

Anexo 8 – Receta de ISFAS. 
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Anexo 9 – Documento Justificante de La Dispensación de Receta Electrónica. 

 

Anexo 10 – Procedimiento para el Servicio de Dispensación. 
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Anexo 11 – Hoja de registro de la temperatura local. 
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Anexo 12 – Hoja de registro de la temperatura de la nevera. 
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Anexo 13 – Artículo científico “Relación entre eficacia y adherencia terapéutica en 

pacientes con diabetes mellitus tipo dos”. 

 

Resumen 

En España, la prevalencia de la DM2 varía entre el 4,8 y el 18% y la incidencia anual, 

se estima entre 146 y 820 por 100.000 personas. Esta enfermedad es una de las 

patologías crónicas con alta tasa de fracaso y mala adherencia al tratamiento. Por lo 

tanto, el objetivo fundamental del presente trabajo es valorar la adherencia al 

tratamiento de los pacientes con DM2 y relacionarla con los resultados 

terapéuticos. 

Materiales y Métodos: se realizó un estudio descriptivo y observacional de pacientes que 

acudieron a cuatro farmacias comunitarias de Madrid (Farmacias: Madrid Río, Maria 

Isabel Ruiz García, Matilde González Rodríguez-Vilariño y Julián Pozuelo Pinilla), durante 

los meses de septiembre a noviembre del 2016. El material empleado fue una encuesta 

que incluyó el Test de Morisky – Green y se realizaron tablas de contingencia en el 

programa Microsoft Office Excel 2007 para relacionar las variables de eficacia y 

adherencia terapéutica. 

Resultados: de un total de 100 pacientes, 83 eran cumplidores con el tratamiento y de 

ellos 69, tenían la glucemia normal. 

Conclusiones: se obtuvo una buena adherencia al tratamiento y se demostró que factores 

como el estado civil, nivel de estudios y situación laboral, influyeron de manera positiva en 

este resultado. 

Se observó que cuanto mayor era la adherencia, mayor era la eficacia, o sea que existe una 

estrecha relación entre ambas. 

Palabras claves: diabetes mellitus tipo dos, farmacia comunitaria, adherencia terapéutica, 

eficacia 

Introducción 

La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad metabólica que se manifiesta por unos 

niveles de glucosa en sangre superiores a los límites normales. La insulina, hormona 

segregada por el páncreas, es la encargada de permitir el transporte de la glucosa hacia el 

interior de las células. Cuando esta no existe, hablamos de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y 

ocurre generalmente en pacientes jóvenes. Por el contrario, la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), se produce cuando hay una resistencia a la insulina, haciendo que esta no funcione 

correctamente. Esta es más frecuente en los adultos, dándose la mayoría de las veces 

cuando existe un exceso de peso.1 

Se estima que más de 371 millones de personas en el mundo padecen DM, teniendo en 

España una prevalencia del 13,8% en mayores de 18 años. Estas cifras aumentan 

anualmente y producen cada año a nivel mundial, 4,8 millones de muertes debidas a 

complicaciones derivadas de la enfermedad.2 

En España, la prevalencia de la DM2 varía entre el 4,8 y el 18% y la incidencia anual, se 

estima entre 146 y 820 por 100.000 personas.1 Este problema de salud pública comprende 
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un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia crónica, que se 

acompaña de alteraciones secundarias en muchos órganos, con una elevada morbi-

mortalidad, siendo una de las principales causas de invalidez y muerte prematura.1, 2, 3 

El tratamiento de este tipo de diabetes, está basado en cinco pilares fundamentales, siendo 

estos la dieta alimenticia, el ejercicio físico, el autocontrol de los niveles de glucosa, una 

educación para la salud en diabetes, y el tratamiento medicamentoso a base de 

antidiabéticos orales y/o insulina.1 La DM2 es una de las enfermedades crónicas con alta 

tasa de fracaso y mala adherencia al tratamiento.3 Por esto, si se quiere conocer los efectos 

terapéuticos reales de los medicamentos en esta enfermedad, en la salud y el bienestar de 

los pacientes, es necesario complementar los datos de la eficacia con los de la adherencia 

terapéutica.4,5,6 Por lo tanto, el objetivo fundamental del presente trabajo es valorar la 

adherencia al tratamiento de los pacientes con DM2 y relacionarla con los resultados 

terapéuticos, para ello, vamos a valorar: 

• Datos sociodemográficos de los pacientes 

• Factores de riesgo que influyen en la DM2 (antecedentes familiares, hipertensión 

arterial, dieta y ejercicio físico) 

• Tratamientos más utilizados en la actualidad. 

Materiales y métodos 

Estudio descriptivo y observacional de pacientes que acudieron a cuatro farmacias 

comunitarias de Madrid (Farmacias: Madrid Río, Maria Isabel Ruiz García, Matilde 

González Rodríguez-Vilariño y Julián Pozuelo Pinilla). Este se llevó a cabo durante los 

meses de septiembre a noviembre del 2016, en el cual se incluyeron individuos mayores 

de edad, de ambos sexos y con diagnóstico de DM2. 

El material empleado fue una encuesta elaborada con preguntas abiertas y cerradas, 

incluyendo el Test de Morisky – Green para evaluar de manera indirecta la adherencia del 

tratamiento.7 Las encuestas se realizaron de forma anónima y voluntaria. Las variables 

incluidas fueron: datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción y 

situación laboral), variables relacionadas con los factores de riesgo (antecedentes 

familiares, HTA, alimentación y nivel de actividad física) y por último las del tratamiento 

terapéutico (incluida la eficacia) y adherencia. 

Se realizó el levantamiento de datos de las encuestas por cada uno de los participantes que 

ingresaron en el estudio. Los mismos se insertaron en el programa Microsoft Office Excel 

2007 y se hicieron tablas para relacionar la adherencia con variables sociodemográficas 

(estado civil, nivel de instrucción y situación laboral), para determinar que variables 

podían influir en la adherencia, y además con la eficacia. Para determinar la eficacia de la 

terapia, se clasificaron los datos de glucosa (ayunas) en: alta (>130 mg/dL), baja (<70 

mg/dL) y normal (70 – 130 mg/dL).8 Para determinar que variables podían influir en la 

eficacia, se relacionaron los factores de riesgo (TA, dieta y ejercicios físicos) con los 

valores de glucosa. La TA se clasificó en normal, alta o baja tomando como referencia el 

valor normal descrito por la Sociedad Española de Diabetes (130 – 80 mmHg).8 Todas 

estas tablas se analizaron a través de la prueba estadística Chi Cuadrado y de Fisher. 
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Resultados y discusión 

Aceptaron contestar las encuestas un total de 100 individuos y todos cumplieron los 

criterios de inclusión para este trabajo. 

Resultados sociodemográficos 

Del total de encuestados se observa que la mayoría (41%) se encuentra entre los 61 a 74 

años. Le siguen, con un 31% los individuos entre 45 y 64 años y con 28% los que mayores 

de 75 años. Ninguno de los pacientes tiene una edad inferior a 45 años, por lo que 

podemos corroborar lo descrito en la bibliografía, que este tipo de diabetes afecta 

generalmente a personas adultas.1 En cuanto al género, resultó ser mayoritario el sexo 

femenino (55%) y la minoría sexo masculino (45%). 

La tabla 1 muestra que el 64% de los individuos son casados y 36% no casados (viudos, 

divorciados o solteros). En esta se observa la distribución de la población según estado 

civil y adherencia, donde los más cumplidores son los casados (57 de los 64 encuestados 

casados - 89%). Este hecho muestra la importancia del apoyo familiar en el apego a la 

medicación en pacientes con enfermedades crónicas como la DM2.1, 3 

 

En cuanto a los niveles de instrucción se observa que el 28% cursaron estudios primarios 

y la mayoría, representados por el 32%, cursaron estudios secundarios. El 27% tiene 

estudios universitarios y solo el 13% no poseen estudios. 

En la tabla 2, al relacionar las personas con estudios (primarios, secundarios o 

universitarios) y sin estudios con la adherencia tenemos que, las personas con estudios 

fueron los de mayor adherencia al tratamiento (72 de los 87 encuestados con estudios - 

83%). En varios estudios se ha observado que el nivel escolar facilita la adherencia al 

tratamiento porque los pacientes son capaces de comprender y tomar mayor conciencia 

sobre su estado. 

 

Respecto a la situación laboral, en la tabla 3 se observa que el 48% está en activo, o sea, 

estaban vinculados a algún tipo de trabajo ya sea por cuenta propia o ajena. El 52% son 

pacientes no activos (44% jubilados y 8% no especificaron). Del total de pacientes activos, 

43 cumplen con el tratamiento lo que representaron el 90%. Esto es muy favorable si 

tenemos en cuenta que mientras la persona está activa su vida se hace menos sedentaria, 

está más integrada socialmente, con mayor autoestima y esto conlleva a un mejor 

cumplimiento de la terapia. 

http://www.elfarmaceutico.es/images/stories/EFJ_61/tabla_1_diabetes.png
http://www.elfarmaceutico.es/images/stories/EFJ_61/tabla_2_diabetes.png
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Resultados de los factores de riesgo que influyen en la DM 2 

En la actualidad se conocen los factores de riesgo que inciden directamente en el 

desarrollo de la DM2 y que conllevan a las denominadas complicaciones del Síndrome 

Metabólico. Tal es el caso del componente hereditario, el cual puede estar influyendo en 

los pacientes diabéticos encuestados, ya que el 38% tenían familiares directos diabéticos. 

Por otro lado en la tabla 4 se observa que del total de pacientes el 25% tiene la tensión no 

normal (HTA) y el resto (75%) normal, siendo los pacientes con la tensión normal los que 

mejores niveles de glucosa presentan (65 de los 75 encuestados con tensión normal - 

87%). 

 

De acuerdo a lo que relataron los pacientes, el 90% tenía una dieta no cuidada, o sea, que 

comían de todo sin exceptuar ningún tipo de alimento y solo el 10% restante hacían dieta 

estricta. En la tabla 5 se observa que, de los 10 pacientes que hacían dieta estricta, 9tenían 

la glucosa normal. Estos resultados se traducen en un mal hábito alimenticio por parte de 

la mayoría de los pacientes. Sin embargo, resulta curioso destacar que un gran número de 

pacientes (73) que no hacían dieta estricta tuvieron los niveles de glucosa normales, hecho 

que puede estar dado por el chequeo meticuloso de estos pacientes antes de ingerir 

alimentos y/o buena eficacia del tratamiento. 

 

En el caso de la realización de ejercicios físicos, solo hacen alguna actividad el 36% y el 

64% nunca hacen ejercicio. La tabla 6 muestra la distribución del hábito de ejercicio 

relacionado con los rangos de glucosa, donde de los 82 pacientes que tenían la glucosa 

normal, 56 (68%) nunca practicaban ejercicios y solo 26 (32%) practicaban ejercicio. Si 

bien es cierto que el sedentarismo es otro de los factores que influyen de manera negativa 

en los pacientes con DM2, en nuestro estudio se observaron resultados contradictorios a 

esta afirmación, ya que la mayoría de los pacientes que no hacían ejercicio tenían la 

glucosa normal. 

http://www.elfarmaceutico.es/images/stories/EFJ_61/tabla_3_diabetes.png
http://www.elfarmaceutico.es/images/stories/EFJ_61/tabla_4_diabetes.png
http://www.elfarmaceutico.es/images/stories/EFJ_61/tabla_5_diabetes.png
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Resultados de la relación entre adherencia y eficacia 

Varios estudios demuestran que una buena adherencia, conlleva al éxito del tratamiento y 

por consiguiente a la estabilidad clínica de los pacientes.1, 7, 9 En la tabla 7 se observa que, 

la mayoría de los encuestados (83) fueron cumplidores. Se puede decir con un nivel de 

confianza del 95% que este valor está en el Intervalo de Confianza (74,1% - 89,8%). 

Complementario a estos resultados, se obtuvo que de los 83 pacientes cumplidores, 69 

tenían la glucosa normal (83%). Estos valores aunque no tienen una relación 

estadísticamente significativa no dejan de ser favorables, ya que se observa cierta 

tendencia a que se cumpla lo anteriormente descrito en cuanto a la relación entre 

adherencia y eficacia y además porque conocemos el hecho de que la DM2 es una de las 

enfermedades crónicas con alta tasa de fracaso y mala adherencia al tratamiento.3 

 

Resultados de los tipos de tratamientos 

Actualmente existen novedades farmacológicas en el tratamiento de DM2. La primera 

viene marcada por la recomendación de dejar de usar secretagogos, que agotan el 

páncreas y limitan su uso. La segunda es la introducción de nuevos grupos farmacológicos 

como es el caso de: los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2), los 

análogos de incretinas y nuevas insulinas.10 En este trabajo se observó que 75% de los 

encuestados siguen un tratamiento oral (un solo grupo farmacológico o combinaciones de 

grupos farmacológicos), 16% se tratan solo con insulina y el 9% tienen terapias 

combinadas de insulina con antidiabéticos orales. Los medicamentos más usados por los 

pacientes encuestado son: Metformina, Eucreas, Janumet e insulinas como Lantus, 

Novorapid y Toujeo. 

Conclusiones 

El 83% de los pacientes es cumplidor y en ello influye de manera positiva el estado civil, el 

nivel de estudios y la situación laboral. 

Existe una estrecha relación entre adherencia y eficacia. 
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Anexo 14 – Encuesta - artículo científico. 
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Anexo 15 - Procedimiento para la Indicación Farmacêutica. 

 

Anexo 16 - Procedimiento para el Seguimiento Farmacoterapéutico. 
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