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RESUMO  

 

O presente relatório relata as atividades desenvolvidas durante o estágio curricular do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, a última unidade curricular do curso. O objetivo desta unidade 

curricular é pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, ao mesmo tempo que ensina 

novos conhecimentos e dá uma maior visão do mundo do trabalho.  

O relatório começa por abordar as primeiras tarefas realizadas aquando a chegada à farmácia, 

bem como o funcionamento desta em geral. Estas informações correspondem à primeira parte do 

relatório. 

Na Parte II são descritos dois temas desenvolvidos durante os três meses de estágio, 

complementados com alguns casos de estudo que foram surgindo. Esta parte do relatório tem caráter 

mais pessoal, visto que foi escrito segundo o que observei na farmácia, e cujas conclusões são apenas 

minhas.  
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PARTE I – Farmácia Comunitária: Farmácia de São Paio 

1. INTRODUÇÃO 

O início do estágio curricular representa na maioria das vezes o primeiro contato dos estudantes 

com o mundo do trabalho. As farmácias comunitárias são ainda hoje um dos principais locais de 

trabalho dos farmacêuticos em Portugal, e representam um grande desafio para todos os profissionais 

de saúde devido à variedade de casos que surgem e que nem sempre são fáceis de resolver. 

O curso de Ciências Farmacêuticas dá-nos, através deste estágio, uma ferramenta importante 

para o mercado de trabalho, onde se vê a importância do farmacêutico na sociedade. Muitas vezes, 

este é o primeiro profissional de saúde a quem os utentes recorrem em caso de necessidade. 

É por isso importante desenvolver capacidades práticas que, aliadas ao conhecimento teórico, 

possibilitam as competências básicas ao futuro farmacêutico na sua vida profissional.  

Este relatório surge após o meu estágio de três meses em farmácia comunitária, e apresenta o 

trabalho desenvolvido no decorrer desse período. 
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2. FARMÁCIA DE SÃO PAIO 

2.1. Localização e caracterização dos utentes 

Situada na Rua de Bustes 471, Canidelo, Vila Nova de Gaia, a Farmácia de São Paio (FSP) 

dispõe acessos fáceis a transportes públicos, e também estacionamento gratuito em frente à farmácia. 

Está situada numa zona residencial, próxima dos utentes, o que constitui uma vantagem, tanto para a 

farmácia, que consegue assim mais facilmente fidelizar clientes, como para o utente, que tem sempre 

um serviço de saúde próximo de sua casa. 

Os utentes habituais desta farmácia constituem um grupo heterogéneo de pessoas que 

abrangem várias faixas etárias e vários estratos socioeconómicos. No entanto, a maioria dos clientes 

que por norma vão várias vezes por mês à farmácia são idosos polimedicados. São também atendidos 

utentes ocasionais, que na sua maioria se incluem na faixa etária de jovens adultos. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

A farmácia encontra-se aberta ao público de segunda a sexta das 8:30h às 20h, em regime 

contínuo, e sábado das 8:30h às 18h (este último horário estava previsto ser prolongado até às 20h a 

partir de Maio). Encontra-se fechada aos domingos e feriados. 

Ocasionalmente, em dias determinados pela entidade competente, a farmácia está de serviço 

24 horas, pois faz parte do regime de disponibilidade permanente do conselho de Vila Nova de Gaia.  

O meu horário de estágio era de segunda a sexta das 9h às 18h, com uma hora de almoço (13h 

– 14h), desde 11 de Janeiro até 13 de Abril, não tendo acompanhado nenhum reforço ou serviço. 

 

2.3. Espaço exterior e interior da farmácia 

A Farmácia de São Paio encontra-se sinalizada e instalada de acordo com a legislação em vigor 

e com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF). 

O exterior está sinalizado com a cruz verde elétrica perto da face da estrada, servindo igualmente 

para  chamar atenção para o local e como meio de comunicação dos serviços prestados pela farmácia. 

Possui uma montra que abrange todo o comprimento do estabelecimento, e que é utilizada para 

promover serviços e produtos vendidos na farmácia (Figura 1) que vão variando de época para época 

de encontro à necessidades do utente. 

Na porta de entrada, a farmácia possui a informação sobre o Diretor Técnico, horário de 

atendimento e informações relativas às farmácias de serviço. É também fácil de aceder por pessoas 

com mobilidade reduzida devido à existência de rampas que ligam a farmácia ao passeio. 
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O interior encontra-se de acordo com o disposto no Decreto de Lei n.º 171/2012 de 1 de agosto 

[1]. De modo a garantir que os utentes dispõem da comodidade e privacidade inerentes a um 

atendimento de qualidade e que os medicamentos são armazenados e preparados de forma adequada, 

as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões. 

A Farmácia de São Paio cumpre com as especificações regulamentadas, e encontra-se dividida 

em dois andares: o primeiro piso onde é feito o atendimento ao público, a entrada de encomendas e o 

armazenamento de medicamentos; o segundo que inclui o laboratório, o gabinete técnico, o armazém, 

instalações sanitárias e o quarto de serviço/vestiários.  

A área de back office corresponde a todas as áreas da farmácia restritas ao acesso do utente, 

ou seja, todas menos a área de atendimento. Por trás dos balcões de atendimento, existe uma área de 

armazenamento com grande parte dos medicamentos que se vendem na farmácia, e que possui dois 

computadores que servem as mais variadas necessidades do atendimento e das encomendas. Os 

medicamentos cuja forma farmacêutica seja comprimidos ou cápsulas estão guardados em gavetas, 

sendo que algumas destas contêm variados produtos, como produtos de higiene íntima, ampolas 

bebíveis, medicamentos de uso veterinário, entre outros. Os xaropes e soluções para administração 

por via oral encontram-se em prateleiras, bem como as formas farmacêuticas semissólidas (pomadas, 

cremes, geles). Existe ainda um armário onde são guardadas os colírios e medicamentos para inalação. 

Em todas as secções, os medicamentos encontram-se ordenados por ordem alfabética do nome 

comercial ou da denominação comum internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos, e por 

ordem crescente de dosagem. 

 Nesta área é também onde está colocado o frigorífico para armazenamento de produtos que 

necessitam estar guardados em temperaturas baixas, o cofre dos psicotrópicos e estupefacientes, e 

também a zona de preparação de antibióticos.  

Figura 1 – Fachada da Farmácia de São Paio. 



4 
 

 Na sala posterior, encontra-se a zona de receção de encomendas, onde há disponível um 

computador para este efeito e também alguma bibliografia e catálogos para ajudar na prática 

farmacêutica. 

 No andar inferior, além dos sanitários, do armazém (onde é guardado o excedente dos 

medicamentos), dos vestiários e do gabinete técnico, existe também um laboratório para medicamentos 

manipulados (MM), que possui o equipamento básico requerido por lei.  

 Na área front office encontra-se a zona de atendimento ao público e um pequeno gabinete de 

atendimento personalizado, onde são efetuadas as medições de pressão arterial, administração de 

vacinas e injeções e também a medição de parâmetros bioquímicos como a glicose, triglicerídeos e 

colesterol.  A zona de atendimento ao público inclui três postos de atendimento, munidos com três 

computadores no total. No front office estão expostos todos os produtos de venda livre, estando o 

espaço de entrada na farmácia circundado com dermocosméticos, produtos para bebés, puericultura, 

e também um medidor de peso, altura e índice de massa corporal (IMC). Os medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM) estão colocados atrás do balcão sendo dispensados por aconselhamento 

farmacêutico, tal como os suplementos alimentares, produtos naturais, fitoterápicos e homeopáticos. 

Todos estes estão dispostos de acordo com a sua utilização e organizados de forma a satisfazer a 

procura dos utentes consoante a sazonalidade.  

 

2.4. Recursos Humanos 

A equipa técnica da Farmácia de São Paio tem de momento, oito profissionais com diferentes 

funções e que são indispensáveis ao bom funcionamento da farmácia. A Farmácia de São Paio cumpre 

a legislação em vigor, visto que possui mais do que dois Farmacêuticos [2]. 

- Dra. Inês Nicolau – Diretora Técnica; 

- Dr. Avelino Salazar – Farmacêutico Adjunto; 

- Dra. Alexandra Afonso – Farmacêutica (de licença de maternidade durante o meu período de 

estágio);   

- Dr. José Nicolau – Farmacêutico; 

- Dra. Ana Reis – Farmacêutica; 

- Nuno Soares – Técnico Auxiliar de Farmácia; 

- Joana Rocha – Técnica Auxiliar de Farmácia; 

- Diana Magalhães -  Estagiária do curso de Ciências Farmacêuticas. 

Durante o meu estágio convivi com toda a equipa que mantém uma atmosfera profissional e 

descontraída, que se estende também aos clientes. 

 

3. SISTEMA INFORMÁTICO 

O Sistema Informático usado pela FSP é o 4Digital, desenvolvido pela 4DigitalCare - Sistemas 

de Informação para a Saúde, Lda., sendo uma aplicação muito intuitiva, concebida para a realização 

de vendas nas várias componentes (venda normal, suspensa e/ou a crédito), apoio em termos de fichas 

técnicas dos produtos, indicações e contraindicações e também gestão financeira. A atualização de 

stocks é feita no momento da venda, e isto permite que posteriormente o programa proponha 
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encomendas adequadas. A faturação às entidades e registo de valores pagos pelos utentes é 

automática, e a dispensa do medicamento torna-se mais segura por uma dupla confirmação dos 

produtos que se vão vender.  

Cada funcionário tem as suas próprias credenciais e código de acesso, o que permite o registo 

de cada ação sob o seu nome, como por exemplo todas as vendas e encomendas efetuadas.  

Relativamente à faturação, é possível organizar as receitas em lotes de 30 e emitir os verbetes 

de identificação de cada lote, o resumo mensal dos lotes (por organismo) e a respetiva fatura, da qual 

é enviada uma cópia para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

O sistema informático é usado também na realização de inventários, verificação de produtos sem 

consumo, prazos de validade, contagem física, recolha de quebras, estatísticas de vendas, entre outras 

funcionalidades indispensáveis para uma eficaz gestão da farmácia. 

Durante o meu período de estágio, utilizei esta ferramenta para os mais diversos fins, visto que 

é muito importante que todas as ações feitas numa farmácia fiquem registadas. Realização e receção 

de encomendas, gestão de stocks, atendimento ao utente, atualização de preços, consulta do histórico 

de vendas e de informação técnica e científica de medicamentos, gestão de devoluções, entre outros, 

foram algumas das tarefas do meu dia-a-dia. 

 

4. GESTÃO DA FARMÁCIA 

4.1. Gestão de Stocks 

As farmácias envolvem gestão de uma grande quantidade de produtos, de várias áreas, o que 

exige um controlo eficiente de tudo o que é comprado e tudo o que é vendido, o que, sem a ajuda das 

ferramentas informáticas seria bastante complexo. A gestão de stocks é um fator fulcral não só para a 

viabilidade financeira da farmácia, como também para a satisfação do utente.  

Os stocks de cada produto são determinados pelo farmacêutico responsável, que os define na 

ficha de cada produto. O stock excessivo é desaconselhado pois implica um elevado esforço financeiro, 

levando a uma maior tendência para a perda de rotatividade de produtos, maior número de produtos 

com prazo de validade expirado e à disponibilização de maior espaço na farmácia. Contudo, o stock 

também não deve ser demasiado baixo ao ponto de não cobrir a procura e as necessidades do utente, 

comprometendo assim o serviço prestado pela farmácia. Critérios como o tipo de prescrição, a época 

do ano e a publicidade feita a determinados produtos devem ser tidos em conta na concretização de 

encomendas. É essencial um conhecimento da saída dos produtos, da procura de cada um e dos 

custos associados a fim de estipular um stock mínimo e um stock máximo adequados para cada 

produto. 

As condições de negociação e as margens de lucro para a farmácia são fatores que também são 

tidos em conta na gestão de stocks, e muitas vezes são consultadas as várias empresas de forma a 

conseguir compras mais vantajosas.  

As farmácias comunitárias devem disponibilizar para venda no mínimo três medicamentos com 

a mesma substância ativa, dosagem e forma farmacêutica, do grupo dos cinco preços mais baixos de 

cada grupo homogéneo [3]. 



6 
 

Durante o meu estágio pude ver muitas vezes como eram determinados os stocks dos produtos, 

e também a geração de encomendas. 

 

4.2. Encomendas 

As encomendas são, em regra geral, efetuadas através do sistema informático da farmácia. 

Estas encomendas são geradas duas vezes por dia, e enviadas aos distribuidores grossistas via 

informática.  

Graças à definição de stocks mínimos e máximos de cada produto, e à atualização instantânea 

dos mesmos após as vendas, o sistema é capaz de propor uma lista de produtos a encomendar com 

base nos que foram vendidos e em falta. Esta lista é depois verificada pelo farmacêutico responsável, 

que a autoriza e envia para os distribuidores. Os distribuidores mais solicitados pela FSP são a Alliance 

Healthcare e a COOPROFAR, mas pequenas encomendas são também feitas a outros distribuidores 

como a Magium Farma, Plural e Empifarma, conforme as vantagens oferecidas. 

Desta forma, não é só possível fazer encomendas em quantidades adequadas às necessidades 

da farmácia com rapidez na entrega dos produtos como também proporciona outras vantagens à 

farmácia, nomeadamente nas facilidades de pagamento, na possibilidade de devolver produtos e 

também melhores preços e bonificações.   

Há também possibilidade de efetuar encomendas por telefone para produtos específicos pedidos 

pelos clientes, ou diretamente ao laboratório produtor, mas neste último caso, são encomendas de 

maiores quantidades.  

 Durante o meu período de estágio pude assistir várias vezes à geração de encomendas através 

do sistema informático, e de realizar várias pelo telefone. 

 

4.2.1.  Receção de encomendas 

Esta atividade é uma etapa muito importante para o bom funcionamento da farmácia, e além de 

requerer cuidado e atenção, necessita ser tratada com prioridade para que os stocks sejam atualizados 

e as vendas possam decorrer sem percalços.  

Muitas vezes durante o meu estágio dei entrada às encomendas, guardando de seguida os 

medicamentos, visto que esta é uma forma eficaz de nos pôr em contacto com todos os produtos 

vendidos na farmácia, os nomes de marca dos medicamentos, todas as marcas de genéricos 

disponíveis, etc., e também ajuda-nos a lembrar onde estes são guardados para um atendimento mais 

célere.  

Cada encomenda é acompanhada de uma fatura ou guia de remessa com as seguintes 

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

encomenda; designação individual de cada produto; quantidades encomendadas e quantidades 

enviadas; preço de venda à farmácia (PVF); taxa de IVA (imposto sobre o valor acrescentado); PVP 

(preço de venda ao público); descontos e bonificações e total da fatura.  

Os produtos são inseridos por leitura ótica ou inserção manual na cópia da respetiva encomenda 

guardada no sistema informático, onde é verificado o nome e quantidade encomendada, forma 
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farmacêutica e dosagem, PVF, PVP, prazo de validade (deve ser registado no sistema o prazo mais 

baixo), percentagem de comparticipação e taxa de IVA, e ainda a atribuição de bónus ou descontos.  

De salientar que, enquanto os medicamentos e produtos de saúde éticos (como os 

medicamentos sujeitos a receita médica) têm preço de venda fixo definido pela entidade reguladora 

(INFARMED)[4], o preço dos produtos NETT (que englobam todos os restantes produtos à venda na 

farmácia) é definido aquando a sua entrada na farmácia. Para obtenção do preço de venda ao público 

é tido em conta o PVF, o IVA, e a margem de lucro da farmácia. A margem de lucro para produtos de 

venda livre é estipulada pela farmácia de acordo com a estratégia de compras.  

Uma outra classe de produtos que necessita atenção são os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, porque são acompanhados de guias de requisição do produto (em duplicado), as quais 

devem ser assinadas por um farmacêutico e guardadas. Estes medicamentos são logo guardados num 

local fechado com chave. 

Os produtos de conservação a baixas temperaturas têm também prioridade, e depois de serem 

verificados, são rapidamente arrumados no frigorífico, de forma a garantir a sua estabilidade.  

A entrada da encomenda termina com a verificação do número total de unidades recebidas e do 

valor total faturado, sendo a fatura e/ou guia de remessa arquivadas. Finalizado todo este processo é 

importante guardar as faturas enviadas por cada fornecedor para envio posterior para a empresa de 

contabilidade com quem a farmácia trabalha e proceder ao armazenamento de todos os produtos. 

 

4.2.2.  Armazenamento  

O armazenamento deve permitir o fácil acesso aos medicamentos para que o atendimento aos 

clientes seja rápido e eficaz.  

Todos os produtos são armazenados por prazo de validade, segundo a regra “first expired, first 

out” em que as embalagens com prazo mais curto são selecionadas para serem dispensadas em 

primeiro lugar, dando rotação aos stocks. A regra “first in, first out” também é válida, neste caso para 

produtos que não tenham prazo de validade impresso na embalagem, ou no caso dos produtos terem 

todos o mesmo prazo.  

Devem ser cumpridas as condições de conservação estabelecidas em termos de temperatura, 

luminosidade e humidade. Durante o meu estágio foram instalados novos sensores calibrados, 

localizados no front office, back office e frigorífico, cujos dados seriam mais tarde recolhidos, analisados 

e arquivados mensalmente. 

O armazenamento é crucial numa farmácia, e deve permitir o fácil acesso aos medicamentos 

para que o atendimento aos clientes seja rápido e eficaz, evitando erros na dispensa de medicamentos. 

Esta foi uma atividade que efetuei durante meu estágio, muitas vezes auxiliada pelos outros membros 

da equipa. 

  

4.2.3.  Devoluções 

 Existem muitas razões para a devolução de produtos ao fornecedor, mas as mais recorrentes 

são sem dúvida pelo prazo de validade no final ou já ultrapassado, falta de rotatividade no stock, ou 

por desistência do cliente. 
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As devoluções são feitas com o auxílio do sistema informático que regista a quantidade de 

embalagens a devolver e o fornecedor a quem se vai devolver. É impressa em triplicado uma nota de 

devolução que será entregue (duas cópias carimbadas e assinadas), juntamente com o produto a 

devolver, ao estafeta que entrega a encomenda seguinte. A outra cópia é guardada na farmácia. 

Quando o pedido de devolução é aceite, o fornecedor/laboratório procede à emissão de uma nota de 

crédito ou à troca do produto. Se a devolução não for aceite e o produto não puder ser vendido, é dado 

como quebra no stock.  

 Na Farmácia de São Paio faziam-se algumas devoluções pelos mais variados motivos, e eu 

tive oportunidade tanto de conferir devoluções de outros membros da equipa de forma a evitarmos 

erros, como a efetuar devoluções, conferidas pelos mesmos. 

 

4.3. Controlo de Prazos de Validade  

 A verificação dos prazos de validade é uma tarefa muito relevante nas farmácias, e feita com 

regularidade. Com auxílio do sistema informático é possível criar listas de produtos cujos prazos de 

validade estão a 3 meses do término, sendo que se faz esta procura todos os meses.  

 Esta prática permite diminuir as perdas da farmácia, visto que os produtos encontrados com o 

prazo de validade a terminar podem ser rapidamente devolvidos aos fornecedores. Permite também 

que os prazos de validade do sistema sejam atualizados, visto que muitas vezes os produtos que 

constam na lista já foram vendidos, apenas não se atualizou o prazo de validade aquando a entrada 

de encomendas. 

Realizei o controlo dos prazos de validade durante a receção de encomendas e 

concomitantemente fiz verificação e contagem física de stock em que são colocados de parte vários 

produtos com o prazo de validade a terminar. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é a principal ação realizada pela farmácia comunitária destinada 

ao bem-estar e qualidade de vida do utente. No ato da dispensa o farmacêutico tem um papel 

importante, devendo garantir o esclarecimento de possíveis dúvidas sobre a administração dos 

medicamentos e detetar possíveis interações medicamentosas ou reações adversas. 

De acordo com o Decreto de Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto, os medicamentos de uso humano 

são classificados quanto à dispensa ao público em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

MNSRM [5]. 

O aconselhamento farmacêutico ao utente poderá levar à dispensa de um MNSRM, ou de outro 

produto ou acessório e à informação de medidas não farmacológicas com o objetivo de resolução de 

um transtorno menor ou da melhoria da eficácia da farmacoterapia já em curso. Assim, são colocadas 

as questões necessárias ao utente de forma a reunir todos os dados indispensáveis para prosseguir 

com a indicação, ou no caso de o transtorno ser mais complexo, aconselhar a ida ao médico. 

Durante o estágio na Farmácia de São Paio pude prestar, sob supervisão, o aconselhamento 

adequado de MNSRM essencial para a minha aprendizagem. Quanto à dispensa de MSRM aprendi a 

avaliar a receita médica cedida pelo utente, a selecionar os medicamentos correspondentes à 
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prescrição médica, informar qual a posologia a adotar e indicar quais os riscos associados e alguns 

cuidados especiais, embora, na sua maioria, os pacientes já estavam acostumados aos medicamentos. 

Na dispensa de MNSRM fui desenvolvendo a capacidade de avaliação dos sintomas e de 

aconselhamento de produtos, normalmente produtos relacionados com a gripe e tosse, os problemas 

mais comuns na época em que fiz estágio (janeiro-abril). 

 

5.1. Ato de Dispensa  

A dispensa de medicamentos ou produtos farmacêuticos é a razão pela qual existem farmácias. 

É por isso, o ato mais importante do farmacêutico comunitário, e é aqui que o seu papel mais se 

evidencia.  

Esta é a etapa mais delicada de todo o estágio, em que eu fui sempre acompanhada por um 

farmacêutico, e penso que quanto mais experiência se adquire ao balcão, mais facilmente se consegue 

lidar com os casos que aparecem (que são muitos e variados). Aconteceu uma vez, uma mãe chegar 

com a filha adolescente à farmácia, e dizer-nos “pode ver se faz favor se ela partiu o pé?”, sendo que 

a nossa única resposta foi “por favor, vá hospital para poder fazer um raio-X e ser acompanhada por 

um médico”. 

Além da sabedoria sobre o medicamento que o farmacêutico deve possuir, é preciso também 

sabedoria em como lidar com as pessoas, que nos aparecem nos mais diferentes estados de espírito 

e para cada um temos de agir o mais profissionalmente possível, mas também muitas vezes, da forma 

mais humana que pudermos proporcionar.  

 

5.2. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os medicamentos sujeitos a receita médica são classificados, segundo a legislação portuguesa, 

como os medicamentos que satisfaçam um dos seguintes requisitos: 

- Possam constituir um risco para a saúde do indivíduo, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

- Possam representar um risco para a saúde quando frequentemente utilizados, em quantidade 

considerável, para fins diferentes daquele a que se destinam; 

- Possam ter na sua composição substâncias que causem atividade ou reações adversas ainda 

não totalmente esclarecidas; 

- Sejam administrados por via parentérica (injetável). 

Assim, os MSRM só podem ser vendidos nas Farmácias mediante a apresentação de uma 

receita médica [5]. 

 

5.2.1.  A receita médica  

A receita médica tem sido a comunicação entre o médico e o farmacêutico, e tem vindo a ganhar 

novas fases conforme a lei o vai exigindo. Tem sempre que seguir certas normas e são obrigatórias 

para a dispensa de MSRM. Este modelo de receita é universal para todos os locais de saúde em 

Portugal.  
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A prescrição médica deve ser efetuada por via informática, podendo ser feita manualmente nos 

seguintes casos: falência informática; inadaptação do prescritor; prescrição no domicílio; até 40 receitas 

por mês. 

Para que uma receita seja válida e o medicamento possa ser dispensado, esta deve conter: 

número, identificação do prescritor, dados do utente, identificação do medicamento, posologia e 

duração do tratamento, comparticipações especiais, número de embalagens, assinatura do prescrito e 

data de prescrição [6]. 

Em relação aos dados do utente, devem estar presentes o seu nome, número de utente, número 

de beneficiário e regime de comparticipação ("R" para utentes pensionistas abrangidos pelo regime 

especial de comparticipação e "O" para utentes abrangidos por outro regime de comparticipação) [6]. 

A prescrição de medicamentos é efetuada pelo nome da substância ativa e deve conter também 

a fórmula farmacêutica, dosagem, tipo de apresentação e respetiva posologia. Esta informação é 

codificada através do Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). A 

prescrição deve ainda incluir, obrigatoriamente, a DCI do princípio ativo. A denominação comercial ou 

o nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM) pode ser incluída, excecionalmente, 

no caso de haver justificação técnica, a qual se traduz nas seguintes exceções [6]: 

- Exceção a): Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

- Exceção b): Intolerância ou reação adversa prévia; 

- Exceção c): Continuação do tratamento superior a 28 dias. 

Relativamente às duas primeiras exceções, o medicamento dispensado restringe-se ao que 

consta na receita. Por outro lado, na Exceção c), o utente pode optar por medicamentos equivalentes 

de preço igual ou inferior [7]. 

Existem ainda receitas que se diferenciam em termos de siglas, receitas estas onde podem vir 

prescritos medicamentos ou outros produtos de saúde. Assim, as receitas podem ser caracterizadas 

pelas seguintes siglas: 

RN – receitas que englobam medicamentos usados em tratamentos prolongados. Normalmente 

apresentam três vias, para facilitar o acesso do utente à medicação. 

RE – receitas que englobam medicamentos com características especiais. Os medicamentos 

constantes nestas receitas podem ser aqueles que, segundo a legislação vigente, contenham na sua 

composição estupefacientes ou psicotrópicos; medicamentos que possam ser usados para fins ilegais; 

medicamentos que possam conduzir a dependência e a habituação, quando usados 

inapropriadamente; e medicamentos que necessitem de uma maior precaução na utilização, quer por 

terem sido introduzidos recentemente no mercado, quer por possuírem propriedades específicas. 

MM – receitas que dizem respeito a medicamentos manipulados. 

MDB – receita de produtos para o autocontrolo da diabetes mellitus. 

OUT – receita que se destina a Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC), MNSRM, 

entre outros. 

 As receitas são aquilo que leva os pacientes à farmácia, e contêm na sua maioria 

medicamentos para tratamentos prolongados. Visto que na Farmácia de São Paio uma grande parte 

dos clientes eram idosos polimedicados, as receitas com vários medicamentos prescritos eram 
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comuns, e foi onde adquiri maior experiência. Foi também o que me deu uma visão mais global das 

doenças que afetam a população portuguesa, visto que a maioria dos clientes habituais com quem 

lidava eram hipertensos ou diabéticos, ou por vezes, as duas coisas. 

 Importante também realçar a maior confiança que os pacientes depositam nos medicamentos 

genéricos, embora ainda se responda muitas vezes à questão “faz a mesma coisa que os de marca?”. 

Sempre que um cliente habitual vinha à farmácia, era comum consultar a ficha de vendas desse cliente, 

visto que as pessoas, especialmente os idosos, distinguem muitas vezes os medicamentos pela cor da 

caixa, e por essa mesma razão preferem levar sempre a mesma marca de genéricos.  

Habitualmente, as receitas são não renováveis, isto é, têm validade de 30 dias após a sua 

emissão. As receitas renováveis têm validade de seis meses após a sua emissão e são compostas por 

três vias. Esta modalidade de receitas surge para facilitar o acesso ao medicamento em casos de 

tratamentos prolongados [5]. 

As receitas referentes a medicamentos manipulados devem incluir a menção “manipulado” ou 

“FSA” (Faça Segundo a Arte), caso se trate de medicamentos manipulados comparticipados e não 

podem conter nenhum outro medicamento prescrito [8,9].  

Os dispositivos médicos de controlo da glicémia, abrangidos pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes (agulhas, seringas e lancetas) são prescritos em receitas faturadas 

por um organismo específico, não podendo incluir outros medicamentos [8,9]. 

  

5.2.2.  Receita Eletrónica Desmaterializada 

A receita eletrónica desmaterializada foi introduzida em força já no final do meu estágio, no 

entanto, ainda pude contactar com esta nova realidade, o suficiente para perceber como funciona e as 

vantagens que traz tanto no atendimento como também para o paciente.  

Através dos códigos enviados para o telemóvel do paciente (caso não tenha, os códigos são 

impressos em papel) o farmacêutico poderá ter acesso aos medicamentos prescritos, sendo que o 

regime de comparticipação aplicável é automaticamente feito. Em breve, o cartão de cidadão poderá 

ser usado para o mesmo efeito. 

Este tipo de receita veio revolucionar a dispensa de medicamentos, mas mais importante ainda, 

veio facilitar o paciente que não precisa de se deslocar tantas vezes ao centro de saúde de forma a ter 

uma renovação das mesmas receitas. Isto refletir-se-á também na diminuição do congestionamento 

dos centros de saúde em Portugal. 

Embora ainda só tenha presenciado o início da introdução desta receita, penso que depois do 

período de transição ter acabado e sejam resolvidos os principais problemas a nível do sistema, ela 

será uma mais-valia para todos. 

 

5.2.3.  Comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos tem como base um sistema de escalões com os quais os 

utentes já estão bastante familiarizados. Conforme o escalão, o valor que o Estado paga por certo 

medicamento é diferente. Este escalão é predefinido e dependente da classificação farmacoterapêutica 
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do medicamento. É muito comum a comparticipação dos medicamentos ir variando, ou até deixar de 

existir, e isso refletir-se rapidamente na escolha do paciente.  

A maioria das pessoas é coberta apenas pelo Sistema Nacional de Saúde (regime geral), mas 

existem várias entidades comparticipantes, cujas percentagens de comparticipação variam em função 

da entidade. Os utentes podem ainda obter uma comparticipação em complementaridade quando são 

beneficiários, em simultâneo, de um sistema e um subsistema de saúde. Não eram muitos os casos 

das pessoas com quem contactei com este tipo de comparticipação, mas eram casos que requeriam 

atenção porque tem que se fotocopiar o cartão do subsistema que beneficia, juntamente com a receita.  

É de salientar que, independentemente do escalão a que pertençam, é necessário sempre 

apresentar uma receita médica válida para que o medicamento seja dispensado, e para a 

comparticipação ser aplicada. 

 

5.2.4.  Medicamentos Genéricos  

 Um medicamento genérico (MG) é definido pelo Estatuto do Medicamento como “medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados” [5].  

Estes medicamentos apresentam um preço significativamente mais baixo do que os fixados para 

os similares de marca, sendo um evidente benefício para os utentes e também para o Sistema Nacional 

de Saúde (SNS), na medida em que diminui os encargos na sua comparticipação 

Durante o meu estágio a quantidade de medicamentos genéricos dispensados foi 

significativamente maior do que os medicamentos de marca, e eram dispensados quando a prescrição 

se apresentava descrita por DCI da substância ativa ou pelo nome genérico, sendo que nesta situação 

eu deveria informar o utente da existência de um MG de menor preço. Os pacientes na sua maioria 

utilizavam os genéricos, muitos deles já familiarizados com a mesma marca. Era sempre consultado o 

histórico de vendas do paciente de forma a saber quais os medicamentos a dispensar. 

 

5.3. Conferência de Receituário  

Para que a farmácia possa receber o valor da comparticipação do Estado, é necessário que 

todas as receitas sejam enviadas para o Centro de Conferência de Faturas, no caso da entidade 

responsável ser o SNS, ou para a ANF no caso de se tratar de outros organismos.  

Antes de serem enviadas, todas as receitas são reconferidas, de modo a que não sejam 

rejeitadas. Este trabalho é feito pelos farmacêuticos e após separação das receitas por organismo de 

comparticipação, é conferida a validade da receita, as assinaturas (do médico prescritor, do utente, do 

farmacêutico que efetuou a dispensa), as quantidades dispensadas e se os medicamentos dispensados 

foram os corretos, se estão carimbadas e datadas, entre outros pormenores. Isto evita que as receitas 

sejam devolvidas. 

Todo este processo foi-me ensinado, e após ganhar uma certa prática pude efetuá-lo sozinha, 

com a ajuda do sistema informático, organizando as receitas em lotes de 30 e emitindo depois um 

verbete de identificação do lote. 
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Já no final do meu estágio, com a receita desmaterializada tudo isto iria eventualmente deixar de 

se fazer, já que estas eram automaticamente organizadas em lotes pelo sistema, e não era necessário 

conferir a dispensa, que estaria certa (de outro modo a dispensa não podia ter sido efetuada). 

 

5.4. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Este tipo de medicamentos, devido à sua ação no sistema nervoso central (SNC), são regulados 

de forma rigorosa, com rastreabilidade de todas as vendas e compras. O objetivo é evitar o seu 

consumo excessivo, ou ilícito [10] [11] [12]. 

A aquisição destes medicamentos é feita da mesma forma que os restantes produtos, contudo, 

os fornecedores devem enviar os documentos designados por "Requisição de Estupefacientes e 

Psicotrópicos" os quais são verificados, carimbados e assinados pelo diretor técnico, que se identifica 

com o seu número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. O original desta requisição fica na 

farmácia e é devolvido o duplicado ao respetivo fornecedor [11 [12]. 

A sua prescrição é feita em receitas eletrónicas identificadas com o rótulo de "Receita Especial". 

Na sua dispensa, é obrigatório o preenchimento dos dados referentes ao nome do médico prescritor, 

identificação do doente (nome completo e morada) e do adquirente (nome completo, morada, número 

de identificação do cartão do cidadão, data de emissão do mesmo e idade) [13]. 

Após a finalização da venda, é necessário fotocopiar a receita e anexá-la a dois documentos de 

psicotrópicos impressos em talão (original e duplicado) para posterior arquivamento [13]. Todos estes 

documentos são mantidos pelo menos por 3 anos. 

 Os medicamentos psicotrópicos tinham alguma rotação na farmácia de São Paio, e foi-me 

possível participar na dispensa de alguns, sempre sob supervisão. 

 

5.5. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

São todos os outros medicamentos que não necessitam de receita médica para serem 

dispensados. São maioritariamente utilizados para alívio ou tratamento de sintomas menores estando 

por isso completamente a cargo do farmacêutico no que toca a aconselhamento e modo de tomar, 

porque também apresentam contraindicações, interações e efeitos adversos.  

Estes medicamentos podem ser vendidos fora das farmácias e em locais autorizados pelo 

INFARMED [6]. Não tendo receita médica associada, não são obviamente comparticipados, e nem têm 

preço fixo, representando assim uma fatia significativa do lucro das farmácias.  

No atendimento ao utente foi-me possível dispensar várias vezes medicamentos deste género, 

geralmente antigripais, xaropes, laxantes e medicamentos para distúrbios menores do sono. Tentei 

sempre explicar ao paciente a posologia, e algumas medidas não farmacológicas para cada patologia. 

A ideia é que estes medicamentos sejam usados em períodos curtos de tempo até que um certo 

sintoma desapareça. 
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6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS  

6.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

De acordo com o DL n.º 198/2008, de 24 de Setembro, um PCHC é definido como “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contato com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, ou com os dentes e as 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” [14] [15] [16].  

A FSP tem uma ampla gama de produtos cosméticos expostos na zona front office acessíveis a 

todos os clientes, sendo as marcas principais a Avène®, Lierac®, Phyto®, Bioderma®, entre outras.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de aconselhar produtos cosméticos, embora não em 

grande quantidade, visto que comecei numa altura em que a farmácia estava a começar a apostar 

nesta área e os clientes ainda não estavam familiarizados com ela.  

Também recebi formação de algumas marcas, como Lierac® e a Bioderma®, que me ajudaram 

a conhecer melhor as potencialidades de cada uma delas, facilitando e melhorando a minha prestação 

na hora do aconselhamento. 

 

6.2. Produtos homeopáticos e fitoterapêuticos  

Os produtos homeopáticos são obtidos a partir de diluições sucessivas de substâncias que atuam 

estimulando a capacidade individual de se curar. Embora existissem alguns produtos deste tipo na 

farmácia, nunca os dispensei ou aconselhei aos pacientes.  

A fitoterapia, por seu lado, é um método de tratamento que tem por base o uso de plantas medicinais, 

com propriedades curativas e preventivas. Os produtos fitoterápicos são constituídos por plantas ou 

parte delas com propriedades terapêuticas e podem ser encontrados sob a forma de comprimidos, 

cápsulas e chás. Um exemplo deste tipo de formulações, mais frequentemente utilizadas, são as que 

contêm valeriana, ou plantas com ações laxantes. 

 

6.3. Suplementos Alimentares e Produtos de Alimentação especial 

Os suplementos alimentares são definidos como os géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal. Apresentam-se sob a forma de produtos 

pré-embalados e possuem uma forma de apresentação doseada [17].  

Constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, mas não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 

variado porque embora contenham nutrientes em quantidades concentradas não conseguem fornecer 

todos os ingredientes que o organismo necessita para o seu correto funcionamento [18].  

Tal como para todos os alimentos, os suplementos alimentares não podem atribuir-se 

propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças, nem fazer referência a essas 

propriedades, ao contrário dos medicamentos. Podem conter um leque bastante variado de nutrientes 

e outros ingredientes, designadamente vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, 

fibras e várias plantas e extratos de ervas [18].  
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O farmacêutico deve aconselhar o utente a seguir a dose diária recomendada (DDR) e informar 

que o objetivo da suplementação alimentar não é o de substituir um estilo de vida saudável, mas sim o 

de cobrir alguma necessidade específica e individual não preenchida pela alimentação diária, como por 

exemplo, nos idosos que poderão ter necessidade de reforçar a ingestão de vitamina D, cálcio, ácido 

fólico, etc.  

 Em todo o meu estágio, não dispensei suplementos alimentares, mas sim alguns produtos de 

alimentação especial. Estes produtos são géneros alimentícios com uma composição e formulação 

ajustada a determinadas necessidades especiais e condições fisiológicas especiais. Destinam-se a 

lactentes, idosos ou pessoas cuja capacidade de absorção ou metabolismo estejam perturbados, 

facilitando a sua alimentação e proporcionando nutrição adequada.  

 

6.4. Produtos de puericultura e Ortopedia 

Os artigos de puericultura são produtos que se destinam a facilitar o relaxamento, higiene, 

alimentação e a sucção das crianças. Estando, portanto, incluídos neste tipo de produtos, acessórios 

como chupetas, mordedores, tetinas, biberões, fraldas, escovas de dentes e outros [19]. 

Numa sociedade com a taxa de natalidade em declínio alarmante, é de esperar que os produtos 

de puericultura não tenham uma elevada rotação. De facto, na FSP existia uma zona no front office 

onde estavam expostos estes produtos, mas não era com facilidade que se vendiam. Provavelmente o 

único produto que vendi destinado a bebés terão sido os cremes para assadura provocada pela fralda. 

Na área da ortopedia são comercializados dispositivos de apoio à mobilidade reduzida, 

dispositivos de apoio a lesões musculares e articulares, sapatos ortopédicos, meias de descanso, entre 

outros. 

 

6.5. Medicamentos e Produtos de uso Veterinário 

Um produto de uso veterinário pode ser definido como toda preparação farmacêutica que se 

destina a ser aplicada nos animais, para prevenção ou tratamento de doenças e dos seus sintomas e 

para correção ou modificação de funções orgânicas. Existem três classificações para os medicamentos 

de uso veterinário, sendo elas de uso exclusivo por veterinários, sujeitos e não sujeitos a receita médica 

[20].  

Os produtos veterinários na FSP mais procurados incluem desparasitantes internos e externos, 

principalmente para animais de companhia. Este tipo de medicamentos também tinha um local 

reservado no armazenamento. 

 

6.6. Medicamentos manipulados  

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, feito no laboratório da farmácia. A manipulação 

de medicamentos permite um ajuste terapêutico ao perfil patológico individual do doente, sendo uma 

área bastante importante na prática farmacêutica. 

Durante meu estágio tive oportunidade de colaborar na preparação de soluções e espumas de 

minoxidil, mas as prescrições de MM são pouco frequentes.  
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O seu PVP é calculado com base no valor dos honorários de preparação, valor dos materiais de 

embalagem e das matérias-primas, de acordo com uma fórmula indicada na legislação em vigor. A 

Ficha de Preparação é preenchida e é impresso o rótulo. Após a preparação é feito o acondicionamento 

e imediatamente colado o rótulo e etiqueta com indicações, precauções na utilização e nome do médico 

prescritor. 

 

6.7. Dispositivos médicos  

Dispositivo médico (DM) é um instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos. Um DM pode ser usado em seres humanos para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção [21].  

Enquanto estagiária, dispensei diversos dispositivos médicos, entre os quais seringas, artigos de 

penso e dispositivos de autodiagnóstico, como testes de gravidez e equipamento para medição de 

glicemia. 

 
7. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

A determinação de alguns parâmetros bioquímicos e fisiológicos são muito requisitados na FSP. 

Alguns deles eram efetuados gratuitamente, e foi na realização destes que tive um maior contacto com 

os pacientes e respetivas doenças. Na sua maioria, os pacientes eram diabéticos e hipertensos, que 

vinham efetuar um controlo regular.  

 
7.1. Medição da pressão arterial, Glicemia e Colesterol  

Na FSP utiliza-se um medidor de tensão automático. Para garantir que o resultado obtido seja 

fiável o farmacêutico deve assegurar-se de que o utente está sentado confortavelmente, tranquilo e 

repousado durante 5 a 10 minutos antes, que não consumiu estimulantes (como o café) nem fumou na 

meia hora antecedente, e que o braço de encontra despido de roupa apertada, apoiado e posicionado 

à altura do peito.  

A maioria dos utentes a quem efetuava o controlo da pressão arterial eram hipertensos 

diagnosticados, e que apresentavam muitas vezes os valores no limite. Embora tentasse sempre 

encorajá-los a mudar alguns hábitos, as medidas não farmacológicas eram pouco ouvidas, creio que 

tanto por confiarem que se estavam a tomar um comprimido era suficiente, e também porque na 

verdade a pressão arterial estava dentro dos limites. 

 A determinação da glicemia era também bastante solicitado, preferencialmente por diabéticos 

diagnosticados, que vinham à farmácia efetuar o controlo diário.  

O colesterol era pouco solicitado, provavelmente também porque tinha um custo associado, mas 

mesmo assim consegui seguir um paciente que tinha os valores muito elevados (> 300 mg/dL), e a 

quem consegui que fizesse uma mudança significativa na sua alimentação, alertando-o para as 

consequências graves que poderia ter na sua qualidade de vida. Em menos de um mês, este paciente 

baixou significativamente os valores de colesterol. 
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7.2. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis  

A administração de vacinas e medicamentos injetáveis só pode ser praticada por farmacêuticos 

com formação específica. São administradas apenas vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação.  

 Era uma prática relativamente comum, à qual apenas assisti por curiosidade, visto que não 

tinha formação, mas isto só serviu para que eu percebesse que não era algo que eu realmente quisesse 

fazer, e portanto acabei por nunca fazer esta formação. 

 

7.3. VALORMED® 

Cada vez mais é tido em conta o impacto ambiental causado pelas mais diversas fontes de 

resíduos. A gestão dos medicamentos não é diferente, e por isso a VALORMED surgiu como uma 

solução eficaz para o tratamento de medicamentos fora de prazo, que não foram consumidos até ao 

fim, ou simplesmente das embalagens vazias dos mesmos. 

Esta é uma sociedade sem fins lucrativos, que cede contentores específicos às farmácias 

aderentes, e que, quando cheios, os recolhe. Foi de facto uma ideia muito prática e conveniente, que 

teve uma grande adesão do público, visto que durante o meu estágio foram enviados muitos caixotes 

da VALORMED.  
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8. PAPEL DO ESTAGIÁRIO NA FARMÁCIA DE SÃO PAIO 

Durante o meu estágio na FSP, além das tarefas já faladas e que fui fazendo ao longo do tempo 

como indicado na Tabela 1, foi possível também estar presente em algumas formações internas: 

- Formação Lierac, onde nos foram apresentadas as várias gamas da marca e quais deveriam ser 

aconselhadas para cada cliente; 

- Formação Niquitin, um MNSRM para a cessação tabágica; 

- Formação EasySlim, o programa de perda de peso instalado na farmácia que continha não só o 

seguimento por uma nutricionista, mas também a associação com suplementos para a perda de peso 

e comida hipocalórica ambos vendidos na farmácia;  

- Formação Alobaby, um produto para a irritação causada pelo nascimento dos primeiros dentes nos 

bebés; 

- Formação Vaporizador para pessoas com problemas de asma, dificuldades na respiração, crianças 

com expetoração, etc., onde nos foi explicado o funcionamento do mesmo, e os cuidados que 

deveríamos transmitir aos pacientes. 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o meu período de estágio. 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril 

Encomendas e 

armazenamento 
X X X X 

Prazos de 

validade 
X X X X 

Serviços 

farmacêuticos 
X X X X 

Atendimento ao 

público 
  X X 

Projetos   X X 
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PARTE II – Temas desenvolvidos e Casos de Estudo 

1. DIABETES MELLITUS 

A Diabetes foi uma das primeiras doenças a ser descrita, já no tempo dos egípcios [22], mas 

muitos séculos passaram até que se descobrisse a sua causa e ainda mais tempo até que se chegasse 

a um tratamento eficaz. 

O SNS tem disponibilizado um grande apoio a todos os diabéticos, mas devido ao 

congestionamento nos Centros de Saúde, nem sempre os pacientes têm o seguimento que necessitam, 

especialmente os idosos que necessitam mais atenção.  

Enquanto estagiária, tive a perceção de que os utentes vinham muitas vezes medir os níveis de 

glicemia não só pelos “dois minutos de conversa”, mas também porque de certa forma se sentiam mais 

seguros e descansados quando era um profissional de saúde a efetuar a medição da glicemia e a dizer-

lhes que os valores estavam bem. Como efetuei muitas vezes estes testes, foi-me possível também 

perceber que existia uma grande falta de compreensão sobre a doença, o que levava muitas vezes a 

situações pouco confortáveis para o doente que se poderiam ter resolvido se o paciente 

compreendesse melhor a sua situação. 

Desta forma, elaborei um panfleto (Anexo I) com a intenção de chamar a atenção do paciente e 

despertar interesse na temática, não tanto com a ideia de apenas o dar para “ler em casa”, mas sim 

para ser motivo de uma conversa mais aprofundada da doença, com uma linguagem simples que 

permitisse especialmente aos idosos reter algumas ideias e tentar mudar pequenos hábitos. 

 

1.1. Definição e classificação  

Caracterizada pela incapacidade das células do pâncreas de produzir insulina suficiente para o 

transporte da glucose sanguínea para o interior das células, a diabetes mellitus é uma doença crónica 

que pode resultar em problemas sérios de saúde, e até mesmo na morte do paciente, se não controlada. 

Existem dois tipos principais de diabetes [23] [24]: 

- Diabetes tipo 1: caracterizada por ser uma doença autoimune, onde o organismo ataca e destrói 

as células produtoras de insulina no pâncreas; é o tipo de diabetes mais raro e usualmente é detetado 

na infância ou adolescência. Os pacientes com diabetes tipo 1 eram designados como «insulino-

dependentes» visto que desde o diagnóstico até ao final da sua vida teriam de injetar insulina para 

sobreviver. Esta designação tem caído em desuso, visto que os pacientes da diabetes tipo 2 também 

podem ser insulino-dependentes. 

- Diabetes tipo 2: caracterizado pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas, é o tipo de 

diabetes que mais afeta a população. Apesar de ter uma forte componente genética, este tipo de 

diabetes pode ser evitado ou retardado com alterações no estilo de vida do paciente. É detetado 

normalmente em adultos e idosos, e resulta também de uma progressão ao longo do tempo em que o 

organismo ganha resistência à insulina. Os doentes com diabetes tipo 2 podem também tornar-se 

insulino-dependentes numa fase já avançada da doença.  

Existem outros tipos de diabetes, como por exemplo o diabetes gestacional, mas não são o 

objetivo deste trabalho. Visto que os pacientes diabéticos que consultavam a farmácia padeciam de 

diabetes tipo 2, esta será o tipo de diabetes onde recairá o foco deste caso de estudo. 
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1.2. Epidemiologia  

Em 2014 o número de adultos diabéticos no mundo era de 422 milhões, o que representa um 

aumento na prevalência de quase 4% em cerca de 35 anos [23]. O sedentarismo e da obesidade 

contribuiu significativamente para estes valores. As consequências deste aumento não são 

animadoras: o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2016 estima que mais de 1,5 

milhões de mortes foi relacionada com a diabetes [26]. 

Em Portugal, seguindo a tendência mundial, a prevalência desta doença em 2015 era de 13,3%, 

o que nos diz que cerca de um milhão de portugueses é diabético, com idades compreendidas entre 

os 20 e os 79 anos. A mortalidade devida à doença tem vindo a diminuir, o que representa um bom 

trabalho dos profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento dos doentes [25].  

 

1.3. Fatores de risco  

Os fatores de risco da diabetes tipo 2 podem ou não ser modificáveis. Isto quer dizer que alguns 

fatores de risco podem ser eliminados, enquanto que outros já são inerentes à pessoa, como se vê na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Fatores de risco modificáveis e não modificáveis na diabetes tipo 2 [27] [28] [29]. 

 

Um paciente pode reunir um ou vários fatores de risco, e não ter sido ainda diagnosticado como 

diabético. De facto, esta doença pode demorar anos a manifestar-se, o tempo necessário para que o 

organismo deixe de responder às ações da insulina o que consequentemente leva à disfunção do 

pâncreas. 

 

1.4. Sintomas 

Os sintomas causados pela diabetes não são muito específicos, e isso pode levar a que os 

pacientes levem mais tempo a procurar o médico. Os mais comuns são [30] [31] [32]:  

- Cansaço;  

- Grande vontade de urinar, especialmente à noite; 

- Sede excessiva e fome constante; 

- Perda de peso inexplicável; 

- Infeções recorrentes; 

- Feridas que demoram tempo a sarar; 

- Visão turva. 

Fatores de Risco Modificáveis Fatores de risco não modificáveis 

Obesidade (especialmente se a obesidade for 
central – zona do abdómen); 

Ter um membro da família próximo (pais, ou 

irmãos) com diabetes; 

Sedentarismo; Ter tido diabetes gestacional; 

Pressão arterial elevada; 

Etnia (ser sul asiático ou afro-caribenho está 

associado a um maior risco de desenvolver a 

doença); 

Hábitos alimentares errados. Idade (>40 anos). 



21 
 

Todos estes sintomas são consequência da elevada concentração de glucose no sangue. 

 

1.5. Diagnóstico 

A DGS apresenta critérios que permitem ao médico diagnosticar a doença. Os testes que devem 

ser efetuados incluem: glicemia em jejum, prova de tolerância à glicose (PTGO); Hemoglobina glicada, 

cujo doseamento permite estimar os valores da glucose sanguínea nos últimos seis meses. 

Com base nestes testes e nos sintomas do paciente, o diagnóstico é positivo se se reunirem as 

condições apresentadas na tabela 3: 

Tabela 3 – Critérios de diagnóstico da diabetes [32]. 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); 

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glicose; 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 

 

Uma análise da presença de glucose na urina pode também ajudar no diagnóstico. Como a 

glucose que está em excesso no organismo deixa de ser reabsorvida, e começa a ser eliminada na 

urina esta torna-se então doce, e foi este um dos primeiros sintomas a ser associado à doença, e que 

deu origem à designação diabetes mellitus (“que provém do mel”) [22]. 

 

1.6. Tratamento  

Sendo uma doença crónica, significa que não há cura definitiva para a doença. No entanto, 

existem medidas não farmacológicas e vários medicamentos no mercado que permitem manter a 

doença controlada e os pacientes com qualidade de vida. 

O ideal seria apostar na prevenção da doença, especialmente em pessoas com um ou vários 

fatores de risco, mas muitas vezes isto não é possível. Visto que a diabetes pode demorar anos a 

instaurar-se e mostrar-se, normalmente quando os pacientes são diagnosticados já não é possível 

reverter a situação.  

 

1.6.1. Medidas não farmacológicas  

A alimentação cuidada e o exercício físico regular são dois pontos-chave no controlo da diabetes: 

não só ajudam a manter os níveis de glucose controlados, como também são preponderantes na perda 

de peso que tantas vezes afeta os pacientes.  

A dieta diabética não impõe restrições apertadas, mas aconselha ao consumo de grande 

quantidade de legumes, alimentos com baixo conteúdo em colesterol e gorduras saturadas, e claro, um 

corte muito significativo em alimentos com açúcares simples como a glucose [33] [34].  

Hidratar o organismo, bebendo muita água, e hidratar a pele com um creme hidratante é também 

um bom conselho que contribuirá para o bem-estar do paciente, além de que lhe permitirá ter mais 

atenção ao seu corpo e detetar pequenas feridas que estão a demorar a sarar. 
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O exercício físico deve ser regular e deve ser praticado pelo menos durante 30 minutos por dia. 

Todos os desportos podem ser praticados, mas como é claro, tudo dependerá da idade e do estado 

físico do paciente.  

O tabaco é também um fator muito prejudicial para os diabéticos, pelo que em pacientes 

fumadores, esta prática deve ser desencorajada. 

 

1.6.2. Medidas farmacológicas  

Os medicamentos utilizados são prescritos pelo médico tendo em conta das características do 

paciente, e a sua dosagem ou até o próprio medicamento pode ser mudado caso não sejam suficientes 

para controlar a glicemia sanguínea. Como já foi referido, a insulina injetável pode ser utilizada em 

combinação com a terapia oral, ou em casos em que esta não é suficiente para controlar a doença. 

Existem vários tipos de insulina, com diferentes duração de ação, e são prescritas para diferentes 

situações do dia (manhã, pós-prandial, etc) 

As classes de fármacos que são utilizados na terapia oral são [34] [35] [36] [37]: 

- Sulfonilureias: estimulam o pâncreas a secretar mais insulina, aumentando também a sensibilidade 

do organismo a ela (ex: Glibencamida, gliclazida); 

- Biguanidas: inibem a absorção intestinal de glicose e a neoglicogénese hepática (ex: Metformina); 

- Meglitinidas: fármaco com ação rápida que estimula a produção de insulina pelas células β do 

pâncreas, usado no pós-prandial e em associação com a metformina. (ex: Nateglinida, Repaglinida); 

- Tiazolidinedionas: aumentam a sensibilidade dos tecidos à insulina (ex: Pioglitazona); 

- Inibidores da DPP-4: ao inibirem a enzima dipeptidil peptidase-4, os níveis de incretinas no organismo 

aumentam, o que levam a uma maior secreção de insulina pelo pâncreas.  

- Inibidores SGLT2: inibem a reabsorção de glucose nos glomérulos renais, no entanto ainda não são 

muito utilizados em Portugal (ex: Dapagliflozina); 

- Inibidores da α-glucosidase: inibem as α-glucosidases intestinais, atrasando a digestão e absorção 

dos hidratos de carbono, o que conduz a uma diminuição da absorção da glucose (ex: Acarbose). 

 Estes fármacos podem ser utilizados em monoterapia ou em combinação, conforme o perfil do 

diabético.  

 

1.7. Consequências  

A diabetes está intrinsecamente ligada aos problemas cardiovasculares. Pacientes diabéticos 

têm um risco muito maior de sofrer acidentes cardiovasculares. Além disso, a diabetes é diretamente 

responsável pela nefropatia e retinopatia diabética, ambas consequência da elevada quantidade de 

glucose sanguínea circulante [38]. Os danos causados na retina em casos avançados, pode levar à 

cegueira.  

Uma outra consequência comum é a neuropatia, que se traduz na degeneração dos nervos, o 

que leva a uma perda de sensibilidade especialmente nas extremidades dos membros. Isto pode levar 

a que pequenas feridas não sejam detetadas e que portanto não sejam curadas, evoluindo para feridas 

graves e infetadas [38]. O “pé diabético” corresponde a um exemplo destas feridas que passam 

despercebidas e que pode levar, em casos extremos, à amputação de membros.  
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2. Relevância e casos de estudo 

Logo que o meu estágio começou, foi-me possível ver que a quantidade de diabéticos que vinha 

à farmácia era elevada. Todos os dias chegavam medicamentos orais para esta doença, e algumas 

vezes por semana tínhamos também encomendas de insulina. Isto, conjugado com o facto de que 

todos os dias várias pessoas virem medir os seus níveis de glicemia sanguíneos, chamaram-me a 

atenção para o facto de que realmente era um tema que poderia ser interessante explorar.  

No início comecei por observar que tipo de utentes era diabético e tomava medicação para tal. 

Não me deparei com um único jovem com o problema, mas sim com idosos polimedicados e com 

excesso de peso e gordura central. Nas pequenas conversas que tinha com eles enquanto lhes media 

os níveis de glicemia, detetei que muitos deles não estavam preocupados se ficavam melhor, visto que 

aceitavam a doença e tomavam os medicamentos e isso era suficiente.  

Se lhes perguntasse o que era a diabetes diziam-me rapidamente que era ter «muito açúcar no 

sangue», o que revelava que percebiam o que vinham fazer à farmácia e para que tomavam os 

medicamentos. Uma vez perguntei quais eram os cuidados que tinham com a alimentação, e obtive 

respostas como: 

«Olhe doutora, e o que a reforma conseguir comprar.» 

«Eu como de tudo, sabe, depois se abusar um bocadinho, o medicamento ajuda. Mas até nem 

abuso muito...» 

«Eu como muitos legumes, mas só legumes não chega para matar a fome.» 

Percebi então que era preciso insistir nos cuidados com a alimentação, mas também no exercício 

físico: era Inverno, muitos dos idosos viviam sozinhos, e não tinham grandes motivos para sair de casa, 

o que não era benéfico para eles. Assim, tentei encorajá-los: 

- Caminhadas diárias de pelo menos meia hora, com ênfase nos pacientes com visível excesso de 

peso; 

- Dieta rica em legumes, fruta da época, vegetais e grãos, dando exemplos de cada um; 

- Reduzir os hidratos de carbono (pão branco, batata, bolachas água e sal, etc) 

- Maior consumo de peixe e carnes brancas; 

- Várias pequenas refeições durante o dia, evitando jejuns prolongados; 

- Praticar natação ou hidroginástica para pacientes que sabia que tinham capacidade para tal. 

Notei que algumas pessoas realmente ouviam o que eu estava a dizer, mas muitas vezes era 

difícil passar a mensagem de que era importante ter estes cuidados. Estas conversas foram a base 

para a elaboração de um panfleto simples, com algumas ideias gerais sobre a doença, e como já disse, 

não tanto com o intuito de o paciente levar para casa, porque na maioria das vezes eles não têm essa 

iniciativa e chegam a casa e deitam-no fora, mas sim chamar a atenção e desencadear uma conversa 

mais séria sobre o assunto. 

Houve um caso que não se passou comigo, mas ao qual eu assisti, que me chamou à atenção 

e que me fez adicionar a informação sobre a hipoglicemia e hiperglicemia: 

 

“Num dia de manhã cedo, uma idosa conhecida da farmácia entrou muito pálida dizendo que não 

se estava a sentir bem. Rapidamente a sentaram e perguntaram o que sentia e se conseguia dizer o 
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que se tinha passado. A senhora era diabética, e tinha estado a soro no hospital no dia e noite 

anteriores, e lá não injetou a sua dose de insulina habitual porque não a tinha com ela. Os médicos 

mandaram-na embora nessa manhã, mas como não se estava a sentir bem, resolveu pedir ajuda na 

farmácia porque em casa não teria ninguém por perto. Rapidamente se mediu a glicemia sanguínea da 

senhora, e descobrimos que era superior a 300mg/dL.”  

 

Contactamos um familiar da utente pedindo que a viesse buscar e que ficasse com ela mesmo 

após ser tomada a dose de insulina, e que verificasse os valores de glicemia várias vezes naquele dia 

certificando-se que estes baixavam. Ficou patente que a senhora não tinha a mínima ideia da gravidade 

da situação, e que pensava que o mau estar se devia a ter estado no hospital e não propriamente pela 

diabetes. Igualmente, expõe o problema dos serviços de urgência onde é difícil coordenar toda a 

medicação dos utentes, principalmente em utente polimedicados ou que desvalorizam e não contam o 

sue histórico completo. A ligação informativa centralizada com o histórico completo dos utentes entre 

todas a subunidade do SNS e mesmo com hospitais privados seria uma grande conquista do sistema 

de saúde português.  

Este episódio fez-me pensar que talvez as pessoas não soubessem realmente os sintomas da 

hiperglicemia, e talvez também não estivessem alertadas para a hipoglicemia. Daí ter adicionado isso 

ao panfleto, bem como as consequências do mau controlo da diabetes.  

 

2.1. Conclusão  

Gostava de dizer que senti um efeito positivo das minhas ações, mas na verdade é muito difícil 

mudar hábitos, e ainda mais difícil mudar mentalidades. Os idosos são uma faixa etária que 

normalmente tem mais que uma doença, como era muitas vezes o caso, e que pelo facto de estarem 

sós, terem poucas possibilidades, por ser inverno, por já estarem no “final da vida”, tinham pouca 

vontade de fazer fosse o que fosse. Também muitos não cozinham e fazem muitas refeições à base 

de bebidas quentes e hidratos de carbono, o que piora o perfil glicémico. É verdade que consegui 

desencorajar alguns adultos não diabéticos que vinham de vez em quando medir a glicemia à farmácia 

e cujos valores não eram os melhores, a deixar de ir tantas vezes à padaria ao lado recorrendo à técnica 

do medo: «se não começar agora a cuidar de si, vai acabar por ter de se picar todos os dias…».  

Mas se há alguma conclusão a retirar, é que os nossos idosos necessitam de mais apoio, de 

mais atividade, de mais inserção na sociedade, de mais motivação. 

  



25 
 

3. HIPERTENSÃO 

A Hipertensão arterial (HTA) é um problema que afeta grande número de portugueses, e que 

tem sido um tema de preocupação na saúde pública. De facto, os problemas cardiovasculares que 

podem derivar de uma pressão arterial (PA) elevada são graves, e podem mesmo levar à morte. 

Na farmácia onde estagiei, muitos utentes vinham exclusivamente medir a pressão arterial,  

alguns todos os dias. Verifiquei que alguns pacientes eram hipertensos e diabéticos, o que aumenta 

exponencialmente o risco de complicações, mas estes casos, felizmente, eram os que estavam melhor 

controlados.  

No início pareceu-me que esta doença era algo que os pacientes pareciam conhecer, até 

começar a fazer algumas perguntas simples e perceber que se calhar não era bem assim. Entretanto, 

ao longo do estágio, apareceram alguns casos que irão ser discutidos mais à frente que me fizeram 

elaborar um guia simples da Hipertensão arterial (Anexo II).  

 

3.1. Definição e causas  

A PA permite-nos medir a força de pressão exercida no sangue pelas paredes das artérias. Se 

falarmos de HTA, quer dizer que esta força se encontra elevada de forma consistente.  

Dentro da PA podemos encontrar duas medidas, que são os valores dados nos medidores 

automáticos utilizados nas farmácias [39]: 

- Pressão arterial sistólica: ou “pressão arterial máxima”, corresponde à pressão registada aquando a 

contração dos ventrículos com consequente ejeção do sangue; 

- Pressão arterial diastólica: ou “pressão mínima”, corresponde à menor pressão registada 

imediatamente antes da próxima contração do coração.  

 As causas para o aumento da pressão arterial são, na maioria dos casos, desconhecidas. Neste 

caso denominamos a doença como Hipertensão primária ou essencial. Para o resto dos casos, existem 

algumas condições que podem realmente contribuir para o desenvolvimento da HTA, e nesse caso 

estamos na presença de Hipertensão secundária. 

 Algumas doenças podem estar na origem da HTA como por exemplo doença dos rins 

(glomerulonefrites, estreitamento das veias que levam sangue aos rins), aterosclerose, apneia do sono, 

lúpus, problemas hormonais (síndrome de Cushing, acromegalia, por exemplo) [40] [41], mas representam 

uma pequena percentagem de todos os casos de HTA.  

 Alguns fármacos, como os contracetivos combinados, esteroides, anti-inflamatórios não 

esteroides, podem também aumentar a PA, no entanto, este efeito pode ser revertido assim que se 

deixa de tomar esta medicação [40]. 

 

3.2. Epidemiologia  

Os dados apresentados pela OMS em 2015 para adultos com mais de 18 anos, estima que a 

prevalência mundial da HTA para os homens é de 24,1%, enquanto que nas mulheres este valor é de 

20,1% [43].  

 Em Portugal, um estudo realizado em 2013 descrevia a prevalência nacional da HTA de 29,5% 

nas mulheres e 23,9% nos homens [42], contrariando os valores estimados pela OMS para o mesmo 
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ano (30,2% nos homens, 20,5% nas mulheres) [44]. Independentemente dos valores estimados, estes 

não deixam de representar um grande peso na população adulta (+18 anos) de onde foram obtidos 

estes dados.  

 Os dados mais recentes da OMS (2015) apontam para uma ligeira melhoria na prevalência 

desta doença (29,3% nos homens e 19,6% nas mulheres) [44], mas de qualquer das formas estes 

valores são alarmantes. 

 

3.3. Fatores de risco 

Embora as causas da HTA não sejam muitas vezes conhecidas, sabe-se que há alguns fatores 

que aumentam a probabilidade de ter pressão arterial elevada [45] [46]: 

- Idade: a PA tende a aumentar com a idade, devido à perda de elasticidade dos vasos sanguíneos; 

- Raça: em comparação com os caucasianos, é mais comum, precoce e grave a hipertensão nos 

negros; 

- Sexo: os homens têm maior probabilidade de desenvolver HTA antes dos 45 anos, no entanto, esta 

tendência inverte-se nas mulheres menopáusicas com mais de 65 anos; 

- Hereditariedade: o risco de desenvolver HTA é maior quando um parente próximo tem esta doença; 

- Obesidade: um dos fatores de maior peso no desenvolvimento da HTA; 

- Sedentarismo: o exercício físico é um elemento-chave na manutenção da PA;  

- Tabagismo e consumo excessivo de álcool: estes dois hábitos têm um grande impacto no bom 

funcionamento do coração e nos danos feitos ao organismo; 

- Consumo excessivo de sal e maus hábitos alimentares: o consumo de sal faz com que haja uma maior 

retenção de líquidos o que aumenta a pressão arterial. O consumo de gorduras e açucares origina 

obesidade e diabetes, dois co-factores. 

 Alterações ao estilo de vida são muitas vezes suficientes para controlar a PA.  

 

3.4. Sintomas 

Em regra geral, a HTA não provoca qualquer tipo de sintoma nos primeiros anos da doença, daí 

que se chame de “doença silenciosa”. No entanto, existem alguns sintomas como dores de cabeça, 

dores no peito, tonturas, hemorragias nasais, que no entanto são difusos e comuns a muitas outras 

doenças [47]. 

Com o passar do tempo, e com os danos causados em órgãos como o coração e os rins, podem 

começar a aparecer sintomas derivados. 

 

3.5. Diagnóstico 

Segundo a norma da DGS para a definição e classificação da HTA, o diagnóstico é feito em 

consultório com um profissional de saúde, onde se verifica a “elevação persistente em várias medições 

e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da 

pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg” [48]. Isto significa que a HTA não pode 

ser diagnosticada apenas com uma medição visto que há fatores que influenciam os valores obtidos 

(café, ansiedade, exercício físico, etc.).  
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Muitas vezes, após uma medição da pressão arterial em consultório pouco satisfatória, o médico 

pede ao doente que meça e registe os valores de PA em vários dias e momentos do dia diferentes, de 

forma a que possa ter um diário da PA do paciente e depois sim, fazer o diagnóstico.  

 

3.5.1.  Classificação 

A sociedade portuguesa de hipertensão (SPHTA) classifica os valores de pressão arterial 

segundo a tabela 4: 

 

Tabela 4 – Definições e classificações da PA medida em mmHg [49]. 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão grau 3 >180 e/ou >110 

Hipertensão sistólica isolada >140 e <90 

 

Diz-se que uma pessoa tem risco de desenvolver HTA quando os seus valores são os referidos 

para a categoria normal alta. Os graus de hipertensão referidos na tabela são definidos apenas para 

distinguir a gravidade da doença e auxiliar na terapêutica a seguir para pacientes que se encontrem 

nos intervalos definidos.  

Existe também a chamada HTA gestacional, que surge após as 20 semanas de gestação, e 

desaparece 12 semanas após o parto. Todas as grávidas com HTA necessitam ser seguidas durante 

toda a gravidez em consultas especializadas. É importante também referir que mulheres com HTA 

crónica que queiram engravidar necessitam rever a sua medicação com o médico porque nem todos 

os medicamentos são seguros para o bebé [49]. 

 

3.5.2. Medição da pressão arterial 

É muito importante que a medição da PA seja corretamente efetuada de forma a que os valores 

obtidos correspondam à realidade. Para isso, existem alguns cuidados a ter [48] [50]: 

- Deve ser medida num ambiente calmo após 5-10 minutos de descanso; 

- O braço onde se efetua a medição não deve ter demasiada pressão causada pela roupa, e deve estar 

à altura do coração; 

- Não deve ser medida menos de 30 minutos após exercício físico, fumar ou após a toma de 

estimulantes como o café; 

- As medidas devem ser feitas a diferentes horas do dia, durante 3-4 dias da semana, se o objetivo for 

criar um diário da PA do paciente.  
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3.6. Tratamento 

A HTA é uma doença que tem cura, muitas vezes conseguida com a mudança no estilo de vida 

dos pacientes, sem a necessidade de fármacos.  

No entanto, a cura não acontece na maior parte dos pacientes, especialmente quando se tratam 

de idosos que muitas vezes já têm danos a nível cardiovascular irreversíveis, e que também já não 

podem praticar exercício físico como desejável. Nestes casos, a terapia farmacológica é necessária e 

para toda a vida, com vista a diminuir a morbilidade e mortalidade causada pela doença. 

 

3.6.1. Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas devem ser implementadas em todos os pacientes 

diagnosticados com HTA, mesmo que não suficientes para a controlar. A DGS aconselha a uma 

diminuição significativa no consumo de sal e comidas com alto teor de gordura optando por 

leguminosas, verduras e frutas, a implementação de exercício regular e continuado (30-60 minutos por 

dia, quatro a sete dias por semana), controlo do peso e a cessação do consumo de álcool e tabaco [51] 

[52].  

Numa primeira abordagem da doença num paciente sem complicações cardiovasculares ou 

dano nos órgãos, estas medidas podem ser suficientes para reduzir a PA. 

 

3.6.2. Medidas farmacológicas  

Enquanto que em algumas doenças a toma de medicação é para toda a vida, isso pode não 

acontecer com a HTA. Se a medicação for acompanhada com um estilo de vida saudável, pode ser 

suficiente para que a medicação deixe de ser necessária, ou pelo menos reduzida.  

 Existem várias classes de fármacos que podem ser utilizados na hipertensão, muitos deles em 

combinação. A escolha de um fármaco em detrimento de outro é sempre dependente de fatores 

relativos ao paciente, como por exemplo o nível de dano dos órgãos internos, se possui outras doenças, 

etc., mas também o grau da hipertensão do mesmo. 

- Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA): estes fármacos impedem a conversão da 

angiotensina I em angiotensina II. Esta última hormona é um vasoconstritor que além disso estimula a 

produção de aldosterona, uma enzima que promove a retenção de água no organismo. Os efeitos 

destas duas hormonas é precisamente aquilo que não se pretende na HTA, por isso, ao inibir a sua 

formação, os IECA permitem uma menor vasoconstrição e menor volemia, o que reduz a PA.  

- Antagonistas do recetor da angiotensina II (ARA): atuam por impedir a ligação da angiotensina II ao 

seu recetor, o que provoca os mesmos efeitos dos IECAs: menor volemia e menor vasoconstrição (ex. 

Candesartan, Irbesartan, Losartan, Telmisartan, etc.).  

- Bloqueadores da entrada de cálcio: ao bloquear a entrada de cálcio nas células, especialmente as do 

músculo, estes fármacos aumentam o tempo de relaxamento do músculo contraindo com menos 

frequência e levando à diminuição da PA (ex. Diltiazem, Amlodipina, Verapamilo, Lercanidipina, etc.). 

- Diuréticos: os diuréticos tiazídicos ou análogos atuam nos transportadores Na+/Cl-, aumentando a 

excreção de água e sal na urina, causando a diminuição do volume de sangue e consequentemente 

da PA. 
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- β-bloqueadores: esta classe de fármacos atua por inibição dos recetores β-adrenérgicos, o que se 

traduz numa diminuição da contratilidade e da frequência cardíaca, e diminuição da PA (ex. Atenolol, 

Nebivolol, etc.). De referir que este tipo de fármacos podem influenciar o controlo da glicemia, pelo que 

deve se ter em atenção em outras comorbilidades. 

 Convém referir que os IECAs, ARAs, os bloqueadores de cálcio e os diuréticos são os fármacos 

de primeira linha no tratamento da HTA de risco baixo ou moderado. Em outras situações, podem ser 

usados em combinação. Os β-bloqueadores são utilizados em casos mais específicos, normalmente 

em monoterapia [51] [52]. 

 Todos eles apresentam alguns efeitos secundários que normalmente passam por tonturas e 

dores de cabeça, mas a maioria dos pacientes não os sente. No início do tratamento podem causar 

hipotensão, o que pode levar a um ajustamento da dose. 

 

3.7. Consequências 

A HTA é um dos principais fatores de risco cardiovascular, o que quer dizer que aumenta o risco 

de acidentes vasculares cerebrais (AVC), enfarte do miocárdio, insuficiência renal [53], entre outros. 

Todos estas consequências são graves, e podem levar à morte.  

Pacientes com HTA e com outros fatores de risco cardiovascular (deslipidemia, diabetes, 

obesidade, ...) necessitam de ser vigiados e monitorizados de forma a que mantenham todos os valores 

controlados. 

A HTA é diretamente responsável pela deterioração das paredes das artérias, o que, nos casos 

mais graves, pode levar a hemorragias cerebrais e aneurismas [50]. A insuficiência cardíaca e arritmias 

são também consequências frequentes, que diminuem imenso a qualidade de vida dos pacientes. 

 

4. Relevância e casos de estudo 

“Todos os dias o Sr. A se dirigia de manhã cedo à farmácia após a sua caminhada para medir a 

pressão arterial. Cliente já de há muitos anos, já sabia todos os procedimentos corretos para a medição. 

Sentava-se durante uns minutos “até o coração acalmar” [sic], e depois pedia ajuda para se medir a 

tensão. O Sr. A tomava medicação para a HTA, e os seus valores estavam sempre em intervalos 

considerados muito bons.  

O Sr. A era um idoso reformado que tinha servido na guerra colonial, confessando ter alguns 

problemas de ansiedade. Desde que descobriu que era hipertenso, e porque conhecia alguns casos 

de pessoas que morreram com “ataques do coração” [sic], o Sr. A tornou-se muito cuidadoso no 

controlo do sal e também no exercício diário, “perder peso é mais complicado” [sic].” 

 

Este caso foi dos primeiros com quem contactei na farmácia, e que me chamou à atenção pela 

assiduidade. Como os valores do Sr. A estavam sempre muito bons, perguntei-lhe o porquê de vir todos 

os dias à farmácia, visto que não era necessário controlar tanto os seus valores, porque claramente 

estava a fazer um bom trabalho. O Sr. A disse-me então que se sentia mais descansado ao efetuar a 

visita à farmácia todos os dias, porque lhe transmitia a sensação de rotina que tanto sentia falta depois 
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de reformado. Concordei plenamente com o Sr. A. A ansiedade e o stress podem ser fatores 

preponderantes na saúde do doente, e acredito que o fosse neste caso. 

A maioria dos hipertensos com quem contactei na farmácia estavam controlados, e apareciam 

de vez em quando para um controlo semanal. As tensões, talvez em 90% dos casos recaía no intervalo 

considerada Normal ou Normal alta, o que, em pacientes idosos com fraca mobilidade, e com outras 

doenças associadas era bastante aceitável.  

Na verdade, o que me fez pensar que a hipertensão fosse mal compreendida foram mesmo os 

valores que as pessoas consideravam “bons”. Um valor de 143/98 mmHg, por exemplo, era tido como 

o normal, coisa que eu recusava quando se tratava de um paciente jovem, aparentemente saudável. 

O caso de estudo seguinte passou-se comigo: 

 

“Uma senhora perto dos 40 anos, com excesso de peso, veio medir as tensões à farmácia. 

Enquanto estava sentada a descansar um pouco, perguntei o motivo, se tinha sentido algum sintoma 

estranho. A senhora respondeu-me que tinha sido diagnosticada como hipertensa, tinha começado a 

tomar a medicação há cerca de um mês e vinha ver como estava a sua PA.  

Quando efetuei a medição, verifiquei que os valores estavam elevados (154/98 mmHg), e 

perguntei se tinha tomado a medicação todos os dias, se tinha diminuído o consumo de sal, ao que a 

resposta foi: “às vezes esqueço-me de tomar a medicação, mas os valores até nem estão mal”.” 

 

Tentei explicar que se deve tomar sempre a medicação porque é importante para que o 

tratamento tenha sucesso ter sempre uma concentração constante do medicamento no organismo.  

Sugeri também que cortasse no sal e que fizesse exercício regular (umas caminhadas de meia hora 

todos os dias) que ia ajudar imenso a controlar a PA. A paciente era ainda muito nova para ter esse 

tipo de problemas e que só iria piorar com o tempo. Em visitas posteriores (nem sempre atendida por 

mim), a senhora continuava a ter os mesmos comportamentos. 

Isto fez-me pensar que ou a HTA era subvalorizada, porque era “consequência do stress” como 

me disse uma utente, e que se as pessoas andassem mais calmas, isso melhorava. Também me 

apercebi que as pessoas não estavam bem informadas sobre os valores considerados “normais”, nem 

tão pouco que a HTA estava na base de problemas muito mais sérios, bem conhecidos dos pacientes, 

mas que não associavam uma coisa à outra. 

 

4.1. Discussão e Conclusão 

Nem sempre os pacientes entendem bem que uma doença por si só já não é bom, mesmo que 

com pouca gravidade. O que verifiquei durante o meu estágio é que a hipertensão era tida como um 

transtorno menor, ter as tensões no limite não era grande problema e no geral, era algo com que se 

podia viver sem se preocupar muito. 

No caso dos idosos, vinham muitas vezes com instruções do médico que uma pressão 

considerada normal alta segundo a Tabela 3 eram valores bons, e eu concordava. Seria muito difícil 

diminuir ainda mais a PA destes pacientes, tal só seria possível se a dose do medicamento fosse 
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aumentada, e muitas vezes estes idosos já têm outras doenças subjacentes, pelo que a sobrecarga 

com medicamentos não se torna benéfica.  

Mas é importante frisar que estes valores já não são os valores aceitáveis para jovens 

aparentemente saudáveis e sem outras doenças associadas, e num caso onde medi a PA a mãe e 

filha, esclareci o porquê de para a mãe ser aceitável um certo valor de PA, e para a filha não. Ou seja, 

tentei fazê-las entender que PA baixa é sempre preferível, especialmente nos mais jovens, visto que 

ainda vão a tempo de corrigir certos hábitos e proteger o seu sistema cardiovascular. 

O panfleto que elaborei era uma espécie de guia da pressão arterial que tinha como principal 

objetivo mostrar quais eram os verdadeiros valores considerados ótimos pela SPHTA, e já por isso 

coloquei a tabela na primeira página. Este panfleto seria bastante simples, e respondia o porquê de 

certas pessoas desenvolverem hipertensão e outras não: ainda não se sabe, a causa é na maioria das 

vezes desconhecida. Isto abria portas também para tentar explicar que algumas pessoas são mais 

propensas a ter HTA porque possuem fatores de risco: por isso estes foram também incluídos. 

Como sabia que muitos pacientes faziam a medição em casa, coloquei alguns conselhos para 

que o fizessem da melhor forma, e claro, os conselhos do exercício e da alimentação que já se tornavam 

repetitivos.  

Tentei também chamar a atenção para as consequências graves que podem ter como fator de 

risco a HTA, como os AVCs. 

O papel do farmacêutico passa sempre por ser o de aconselhar, e de tentar incentivar a um estilo 

de vida mais saudável, mas mais uma vez, senti muito que as pessoas não prestavam grande atenção 

às mudanças de estilo de vida, que são aquelas que exigem mais trabalho. Notei sim, que deitavam 

muita atenção à maneira correta de medir a tensão, de forma a que em casa, depois de um pouco de 

descanso, pudessem repetir a medição feita por mim e registar valores mais baixos do que aqueles da 

farmácia, o que não é errado. Só que mostra que as pessoas preocupam-se com os valores que o 

médico vai ver, e não propriamente com a manutenção desses valores. E claro, que optam sempre 

pelo caminho mais fácil, que é tomar a pastilha e continuar a fazer o que fazia antes.  

Tal como para a diabetes, não creio que a minha intervenção tenha tido alguma influência na 

maioria dos pacientes. Se falasse nas consequências da hipertensão aos idosos, ouvi respostas como 

“Mas eu também tenho de morrer de alguma coisa, se for de ataque de coração ao menos é rápido”. 

Sente-se uma inércia em relação a estes pacientes, que representavam uma grande fatia do total de 

clientes da farmácia, sendo que às vezes nem se sabe como reagir ou o que dizer a certas observações. 

O “caminho do medo” parecia funcionar melhor do que qualquer panfleto, ou qualquer coisa que eu 

pudesse dizer, ou seja, se eu dissesse que o problema não era morrer, mas sim ficar com sequelas 

que os pusesse vivos, mas completamente incapacitados... as pessoas já pensavam duas vezes. Se 

vi alguma mudança nos três meses que lá estive? Não, mas pode ser que de alguma forma tivessem 

mudado após esse período, é a esperança que tenho. 
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PARTE IV – ANEXOS 

Anexo I – Folheto Informativo sobre a Diabetes 
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CETOACIDOSE DIABÉTICA 
Situação de urgência, em que deve 

contactar o seu médico! 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sede 
exagerada;

Boca seca;

↑ 
Frequência 

urinária;

Pele seca 
e corada;

Dificulda
de em 

respirar;

Náuseas,
vómitos, 

dor 
abdominal;

Valores 
de 

glicemia 
elevados;

Confusão 
e cansaço;

Cetonas 
na urina 

elevadas.

Hálito 
cetónico 
(vinagre);
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HIPOGLICEMIA 

 

 

Baixa quantidade de 
açúcar no sangue 

(<60mg/dL);

Tonturas, fraqueza, 
palidez;

Suores frios; Tremores;

Início súbito dos 
sintomas!

Confusão mental, desmaio.

COMO TRATAR? 

✓ Sentar ou deitar o paciente; 

✓ Ingerir açúcar diluído em água. 

SE O PACIENTE NÃO RESPONDER À INGESTÃO DE 

AÇÚCAR, CONTACTAR AS URGÊNCIAS. 

 

COMO TRATAR? 

✓ Sentar ou deitar o paciente; 

✓ Ingerir açúcar diluído em água. 

SE O PACIENTE NÃO RESPONDER À INGESTÃO DE 

AÇÚCAR, CONTACTAR AS URGÊNCIAS. 
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Anexo II – Folheto Informativo sobre Hipertensão 
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Prácticas, de 3 meses, en oficina de farmacia incluidas en el Mestrado Integrado de 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  

 

 

 

 

 

 

Local: Farmacia Myriam Baztán Moreno – Calle Explanada nº3, 28040-Madrid 

 

 

Período en prácticas: 1 de mayo hasta 31 de julio 2016 
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PARTE I – Farmacia Myriam Baztán Moreno 

1. INTRODUCIÓN 

La oficina de farmacia en España cumple los mismos objetivos que las farmacias de 

Portugal. La salud de la población es o primero y más importante, y para eso es necesario 

una buena planificación de las farmacias en las Comunidades Autónomas. Así, en Madrid, 

una ciudad muy poblada, es frecuente encontrar más que una farmacia en cada calle, para 

que toda la gente tenga acceso a ellas.  

La farmacia Myriam Baztán estaba un poco fuera de las calles principales, pero tenía 

movimiento porque se situaba entre dos asilos de ancianos, en un área residencial. 

Mis prácticas tuteladas empezaran a 1 de Mayo hasta 31 de Julio, y me permitieron 

aprender más sobre lo trabajo de un farmacéutico en España, que es un poco diferente de 

Portugal.  

Lo presente informe es una descripción de todo que yo hay hecho profesionalmente 

en la farmacia, así como los talleres e trabajos hechos en la Facultad Complutense de 

Madrid. 
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2. ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LA FARMÁCIA 

2.1. Localización 

La Farmacia Myriam Baztán Moreno es una farmacia que se sitúa en la Calle 

Explanada nº3, 28040-Madrid. Se sitúa en el barrio Ciudad Universitaria, pero no muy cerca 

de la Facultad Complutense de Madrid. 

Los clientes son habitantes de todas las edades que viven cerca, ya fidelizados. 

Muchos de los pedidos de la farmacia eran hechos para un asilo de ancianos, e estos eran 

pues, los principales clientes. 

 

2.2. Horario  

La farmacia trabaja de lunes a viernes, de las 9:00h a la 21:00h. Sábados estaba 

abierta hasta las 17h. En julio, la farmacia cerraba de las 13:45 hasta las 17:30 por causa 

del calor.  

Yo hice mis prácticas por la mañana. 

 

2.3. Espacio exterior  

Se encuentra visible con el símbolo en cruz verde, así como su fachada verde.  Es 

posible encontrar en la puerta un cajetín con las farmacias de guardia. También se 

encuentra lo nombre del farmacéutico titular y el horario de la farmacia. 

El escaparate es pequeño  pero  apelativo y con productos que cambian  de acuerdo 

con la temporada, muchas veces con promociones e nuevos productos. 

 

2.4. Espacio interior 

 Existen cinco áreas distintas en la Farmacia Myriam Baztán: área de servicio público, 

rebotica, almacén, laboratorio y aseos. 

Todos los días es necesario registrar e controlar la temperatura del área de servicio 

público y de la nevara a través de los termómetros existentes en estas áreas. Yo hacía eso 

todas las mañanas, así empezaba mi día. 

 

2.4.1. Área de servicio publico 

El área de servicio público permite la comunicación con los clientes, tiene muchos 

productos para venta (especialmente cosméticos y productos de higiene), una balanza para 

los clientes, e una pequeña área para la medición de tensiones. Hay también un contenedor 

para colocar medicamentos caducados y cajas o envases vacíos. 
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Está presente también un ordenador donde se hacen las ventas, con lectores ópticos 

de código de barras. Mientras que en Portugal los productos en los mostradores tenían que 

estar etiquetados, en España eso no es necesario. 

Por detrás del mostrador existen estanterías que apenas los trabajadores de la 

farmacia tienen acceso, y que contienen productos de venta libre como homeopáticos, 

fitoterapéuticos, productos para adelgazamiento, productos relativos à la temporada 

(alergias, pastillas para la tos,…), una gran variedad de productos bucales, etc.    

 

2.4.2. Rebotica y almacén 

En el almacén se encuentran estanterías verticales que se mueven y que contienen 

todos los medicamentos sólidos orales que se venden en la farmacia. Todos se encuentran 

ordenados por principio activo. Los jarabes, gotas, colirios, se encuentran aquí también, 

pero en estanterías separadas. Lo exceso de productos se encuentra en otro 

compartimiento de la farmacia, el almacén. 

Esta área contiene un otro ordenador para la entrada de pedidos, una nevera para 

medicamentos que necesitan de conservación en el frio (2-8ºC), y también es en este 

compartimiento que las recetas son tratadas y se hace su separación en lotes.  

Aquí podemos encontrar los libros oficiales y obligatorios: Real Farmacopea 

Española, Formulario Nacional, Libro de estupefacientes y Libro recetario. En estos dos 

últimos son registradas las recetas de psicótropos y estupefacientes vendidos en la 

farmacia, con el número de la receta, nombre y marca del medicamento, el medico 

prescriptor y la fecha. Estos libros son sujetos a inspección por parte de las autoridades. 

 

2.4.3. Laboratorio 

El laboratorio de la farmacia era pequeño, pero las formulaciones preparadas ahí 

eran pocas e muy simples, por ejemplo, pomadas salicílicas, o soluciones de minoxidil, o 

perfumes de hombre o mujer.  

Aquí tuve oportunidad de preparar soluciones de minoxidil y una pomada salicílica 

para clientes de la farmacia, que venían con la receta del médico. Para todas las 

preparaciones que son hechas, es necesario tener una permisión para hacerlas, dada por 

las autoridades. 

 

2.5. Recursos Humanos 

El equipo de la farmacia es constituido por: 

- Myriam Baztán Moreno, farmacéutica titular;  

- Sonia, una farmacéutica adjunta; 
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- José Pérez, un auxiliar de farmacia. 

Yo he tenido la posibilidad de trabajar con todos los profesionales del equipo que 

mantienen un ambiente muy relajado y también muy profesional. Yo me he integrado muy 

bien en la farmacia porque todos fueran muy amables, me han dado mucha atención y 

apoyo, y me enseñaran muchísimo, mismo el idioma. 

 

3. GESTION DE LA FARMACIA 

3.1. Sistema Informatico 

El sistema informático es una de las herramientas más importantes en la oficina de 

farmacia, una vez que permite ejecutar la atención al público y la gestión de la oficina de 

farmacia. Lo sistema informático utilizado en la farmacia Myriam Baztán Moreno es 

Farmatic®. Este sistema informático posibilita una correcta administración, gestión de 

pedidos, incluso el cumplimiento de las ventas, muy similar a los utilizados en Portugal, 

pero con diferente presentación (Figura 1).  

 Figura 1 – Pantalla de Farmatic®. 

 

De manera similar a Portugal, las recetas en España pueden también ser 

electrónicas. Para eso, lo paciente presenta su tarjeta sanitaria que está cargada con su 

medicación, e que es renovable para medicaciones crónicas. 
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Durante mis prácticas, tuve oportunidad de trabajar con este programa 

esencialmente en la dispensación de productos y medicamentos, para dar entrada de los 

pedidos, hacer control de caducidad de los medicamentos, para formar lotes de recetas, y 

para consulta de stock, entre otras cosas. 

 

3.2. Gestíon de stock  

La gestión eficaz del stock es una ley universal para todas las farmacias de oficina, y 

tiene un papel fundamental para asegurar un futuro económico sostenible. Su objetivo es 

certificar la disposición de los productos en las mejores condiciones económicas para 

satisfacer las necesidades de la venta. Para controlar el stock, es necesario tener 

experiencia y noción del tipo de clientes, la variabilidad estacional de la demanda de 

algunos medicamentos, los hábitos de prescripción de los médicos de la región y la 

publicidad de los medicamentos no sujetos a receta médica en los medios de 

comunicación. 

En España, hay una cosa muy importante acerca de los genéricos: todas las marcas 

tienen el mismo precio para el paciente. Esto es lo mismo que decir que la farmacia puede 

dispensar cualquier genérico sin perjuicio para ellos. De esta forma, la farmacia puede 

tener mejores propuestas de las industrias farmacéuticas y vender cualquier genérico. Las 

personas están acostumbradas con esto, y no se preocupan con las marcas vendidas, 

pues saben que es todo lo mismo. Para mí, esto es una gran ventaja tanto para las 

farmacias como para nosotros que no tenemos que perder tiempo buscando lo más barato, 

o buscar una marca específica. 

 

3.3. Realización de pedidos  

Existen distintos pedidos, que se pueden hacer directamente al laboratorio y/o a los 

almacenes mayoristas que trabajan con la farmacia. En la Farmacia Myriam Baztán 

Moreno, se trabaja con COFARES (Compañia Farmacéutica Española Sociedad Anónima) 

y Cecofar. Los pedidos son realizados para reemplazar los productos vendidos al longo del 

día, y son efectuados dos veces al día: uno al final de la mañana y otro por la tarde. El 

sistema informático sugiere un pedido en base a los medicamentos vendidos y gestión de 

stock mínimo y máximo. El pedido después es enviado a los proveedores por internet.  

El farmacéutico es lo responsable por esta tarea. 
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3.4. Recepción y verificación de pedidos  

El proceso de recepción y verificación de pedidos hace parte de la realidad cotidiana 

de la oficina de farmacia, y requiere alta responsabilidad y atención: todo lo que es 

insertado en lo sistema afectará la gestión e funcionamiento de la farmacia.  

Los productos son transportados a la farmacia en cubetas adecuadas, con el albarán 

en su interior. Así es posible comprobar si hay acuerdo entre los productos pedidos y los 

enviados, y con las fechas de caducidad del producto. El sistema informático se utiliza para 

recepcionar los productos, mediante la inserción de los productos en el menú de entrada 

de pedidos, por lectura óptica o entrada manual del código de barras del producto. Cuando 

llega un pedido se tiene que tener en cuenta si hay algún medicamento para colocar en 

nevera, a fin de no interrumpir la cadena de frío. El albarán se guarda hasta que llega la 

factura correspondiente.  

Durante mis prácticas tuteladas yo he hecho la recepción de los pedidos todas las 

mañanas. 

 

3.5. Almacenamiento  

Los productos que entran en la farmacia necesitan después ser arreglados en las 

estanterías. Están dispuestos en orden alfabético y de acuerdo con su forma farmacéutica 

respectiva (tabletas y cápsulas, emulsiones, pomadas, geles y cremas, supositorios y 

óvulos, inyectables, jarabes, polvos, ampollas). En el almacenamiento se debe tener en 

cuenta la política first expired, first out, para certificar que los productos más antiguos se 

comercializan en el primer lugar.  

Para mantener la conservación de los medicamentos, las farmacias están obligadas 

a mantener las condiciones apropiadas de temperatura, luz y humedad. El control de la 

temperatura se hace en el área de servicio público y almacén, y en la nevera que contiene 

los medicamentos termolábiles. Es necesario registrar y archivar diariamente la 

temperatura máxima y mínima para su posterior confirmación. La temperatura de 

almacenamiento habitual es 15-26ºC y la temperatura de refrigeración es 2-8ºC [1].  

En mis prácticas yo hice el control de la temperatura, pero no mucho el 

almacenamiento. Los pedidos eran pequeños y por eso José arreglaba todo muy rápido.  

 

3.6. Control de fechas de caducidad   

En la farmacia se realiza mensualmente una verificación de las fechas de caducidad 

de los productos. Los productos que van a caducar en el mes siguiente son retirados de 

las estanterías y son colocados en una caja rotulada con la palabra “caducidades”, para su 

posterior devolución al almacén.  
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Yo hice esta tarea en la farmacia y eso me ayudó a conocer la localización y los 

productos que había en la farmacia.  

 

3.7. Devoluciones  

Cuando un pedido es hecho, por veces hay productos que vienen de más porque no 

fueran pedidos, o lo almacén los hay enviado mal, o son muy caros, productos que llegan 

en mal estado, etc. Estos productos se apartan para su devolución. Son colocados en una 

bolsa de plástico con el nombre de la farmacia y del laboratorio. Es necesario poner en la 

bolsa la parte del albarán correspondiente al producto. Al final, la devolución se envía por 

el empleado que hace las entregas en la farmacia.  

4. DISPENSACIÓN 

El farmacéutico tiene la responsabilidad de dar asistencia al cliente en la 

dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico garantiendo así 

el uso seguro y eficaz de los fármacos. 

La dispensación es la actitud activa del farmacéutico en la despensa de 

medicamentos y hace la sociedad percibir que el medicamento es un bien sanitario. El 

farmacéutico tiene que comunicar al usuario la información importante sobre el 

medicamento, como la posología, duración del tratamiento, vía de administración y 

advertencias.  

En la oficina de farmacia existen dos grupos de medicamentos a dispensar, los 

medicamentos dispensados sin receta médica y los medicamentos que necesitan de receta 

médica. 

 

4.1. Dispensación de medicamentos sujetos a receta médica  

4.1.1. Receta médica y Receta electrónica 

Los medicamentos que necesitan de receta médica para su dispensación tienen en 

su caja indicado “Con receta médica” y el símbolo específico obligatorio por la legislación 

(O) [1]. Los médicos prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte 

del farmacéutico en un documento legal que es la receta médica [1]. El Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha implementado la receta electrónica en la Comunidad 

de Madrid (CAM). Se trata de un sistema informatizado que permite al médico transmitir la 

receta médica del paciente a la farmacia, a través de la Tarjeta Sanitaria del paciente, en 

lugar de escribirla en la receta habitual, en papel [3]. Así, un paciente que tenga receta 

electrónica podrá solicitar su medicación en cualquier farmacia de su localidad presentando 

su Tarjeta Sanitaria [3]. La primera receta electrónica permite un plazo de 10 días para 

recoger los tratamientos en la farmacia, como sucede con la receta en papel. En caso de 
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tratamientos crónicos, durante un año es posible recoger en la farmacia medicación 

suficiente para 28 días de tratamiento. Durante este periodo, el plazo para recoger el nuevo 

tratamiento empieza 5 días antes de que se acabe la medicación continuada [4]. A día de 

hoy, las recetas electrónicas de cada comunidad autónoma no son interoperables entre sí, 

pero los pacientes en receta electrónica pueden acudir a la Oficina de Farmacia también 

con recetas de papel, de estupefacientes, o de medicamentos que necesitan visados [3].  

En estas recetas, lo precinto es removido y pegado en hojas específicas, para 

después enviarlas al SNS (Sistema Nacional de Salud). 

La receta médica en papel es organizada por dos partes: el cuerpo de la receta, 

destinado al farmacéutico, y la “hoja de información para el paciente”, donde el médico 

prescriptor indica los medicamentos con la información del tratamiento. Una receta médica 

oficial es válida cuando contiene los datos básicos obligatorios relacionados con el usuario, 

el médico prescriptor y el medicamento prescriptor (nombre, apellidos, DNI – Documento 

Nacional de Identidad, etc.) [1] [5]. Estas informaciones en su mayoría estaban siempre 

presentes porque las recetas en papel eran hechas automáticamente pelo ordenador del 

médico, e selladas pelo mismo. Si no, podríamos ter que pedir el DNI y nombre del 

paciente, o el visado por ejemplo. 

Las recetas se dividen en recetas para el SNS, recetas para ISFAS (Instituto Social 

de las Fuerzas Armadas), recetas para MUFACE (trabajadores del estado), MUGEJU 

(Mutualidad General Judicial) y recetas do privado. De acuerdo con esta división, las 

recetas son enviadas en diferentes lotes. Todas ellas son selladas y firmadas pelo 

farmacéutico. 

Por cada receta se puede dispensar apenas uno medicamento, o sea, se es 

necesario más que una caja de lo mismo medicamento, son dadas al paciente más que 

una receta. Existen casos en que se podrá dispensar más de 1 envase por receta que son 

[1] [5]: 

- Antibióticos del grupo JO1 (antibacterianos para uso sistémico), excepto los grupos 

JO1M, JO1R y JO1E que sólo es permitido 1 envase por receta. Se puede dispensar hasta 

2 envases de todas las presentaciones excepto por vía parenteral que se pueden dispensar 

hasta 4 envases unidosis, con la condición de que tengan siempre la misma denominación 

común internacional (DCI), dosis, forma farmacéutica y formato, por receta y, si son 

inyectables hasta 4 envases por receta. Insulinas de vial, hasta 4 envases por receta pues 

las insulinas de bolígrafo sólo podrán dispensarse 1 por receta. 

 - Somatropina, hormona de crecimiento se puede dispensar de 1 a 4 viales de 4 

Unidades Internacionales (U.I.).  
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- Especialidades farmacéuticas que requieren especial receta de estupefacientes, se 

dispensan 1 a 4 envases siempre y cuando no supere el tratamiento de 30 días.  

- Recetas de tratamiento de larga duración (TLD). En el margen superior derecho del 

envase se encuentra esta sigla TLD y el código nacional dentro del cupón. Se pueden 

dispensar hasta un máximo de 4 envases por receta, a excepción de las insulinas viales 

multidosis y la hormona de crecimiento en presentación de viales de 4 U.I de los que se 

podrá prescribir hasta un máximo de 26 envases. 

 

4.1.2. Aportación del paciente 

Existen varias entidades con recetas propias. A nivel nacional están las del SNS, 

MUFACE, ISFAS y MUGEJU. Estas tres últimas tienen una aportación de 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 (Tabla 1). Hay algunos usuarios que están exentos 

de aportación, que son:  

 Personas perceptoras de rentas de integración social;  

 Personas perceptoras de pensiones no contributivas;  

 Afectados de síndrome tóxico;  

 Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo:  

 Los tratamientos derivados de ATEP (Accidente de trabajo y enfermedad 

profesional).  

 

Tabla 1 – Códigos utilizados en las diferentes aportaciones [6]. 

 

El Sistema de Cálculo del Tope de Aportación (SISCATA) es la aplicación informática 

desarrollada por la Consejería de Sanidad, que permite a las Oficinas de Farmacia de la 

CÓDIGO APORTACIÓN 

TSI 001 Exentos de aportación 

TSI 002 10% 

TSI 003 40% 

TSI 004 50% 

TSI 005 60% 

ATEP Exentos de aportación 

Campaña sanitaria 10% por envase, hasta 4,20€ 

Síndrome Tóxico Exentos de aportación 
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Comunidad de Madrid conocer on-line la cantidad exacta que debe abonar por cada receta 

a cada usuario, sea pensionista o no, en base al tipo de aportación, su límite y el gasto 

mensual acumulado [6] [7].   

 

4.2. Dispensación de medicamentos sujetos a receta médica  

Después de efectuar la validación de la receta, se cogen todos los medicamentos 

prescriptos. Las recetas informatizadas en relación a las manuales facilitan este proceso 

una vez que la interpretación es inequívoca, lo que no sucede con las recetas manuales 

ya que debido a la caligrafía del médico pueden surgir algunas dudas en relación al 

medicamento prescripto. Los medicamentos son después pasados por el lector óptico y se 

marca el tipo de aportación (que suele venir indicada en la receta). 

Los precintos son cortados y pegados en la receta, después se pasa la tarjeta 

sanitaria del paciente y el código de barra de cada receta. Esto es un proceso que hay que 

realizar con gran atención por parte del farmacéutico para no confundirse y se cambie el 

tipo de aportación o se cambien los códigos de las recetas entre sí. 

 

4.3. Medicamentos psicótropos y estupefacientes  

Las substancias psicotrópicas, debido a las acciones y efectos que producen, 

aconsejan cuidado y vigilancia especiales para su uso terapéutico, previniendo su 

utilización no apropiada o indebida. Estos productos causan rápidamente la dependencia 

física y la tolerancia por su gama terapéutica estrecha [1].  

 

4.3.1. Dispensación de medicamentos psicótropos  

Una receta del psicótropo tiene de estar sólo, sin ningún otro producto, y el 

farmacéutico sólo puede dispensar un envase por receta y la receta queda en la farmacia, 

pues el farmacéutico tiene de apuntar en el margen inferior izquierdo el DNI del cliente, 

comprobar su dispensación en el libro recetario y archivar durante dos años [8]. En verdad, 

yo nunca hay dispensado uno medicamento psicótropos durante mis prácticas. 

Es obligatorio que los antipsicóticos atípicos o antipsicóticos de segunda generación 

tengan un visado para mayores de 75 años que es válido en recetas de la Consejería de 

Sanidad Y Consumo de la Comunidad de Madrid. En estas recetas para mayores de 75 

años el médico tiene que firmar e indicar la fecha de nacimiento del usuario [8].  

 

4.3.2. Dispensación de medicamentos estupefacientes   

La dispensación de medicamentos estupefacientes exige la presentación de una 

receta oficial de estupefacientes que tiene debidamente consignado los datos del usuario, 
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del médico y el producto prescripto. Cuando se pide un estupefaciente al proveedor, es 

necesario hacer un pedido al proveedor y después hay que rellenar un vale de 

estupefacientes del “Talonario oficial de vales de estupefacientes para farmacias, 

almacenes y laboratorios” [1]. Todos los movimientos de entradas y salidas de 

estupefacientes son registrados en el libro oficial de estupefacientes de la farmacia. 

 

4.4. Visado de inspección  

El visado de inspección de medicamentos (VIM) es un procedimiento por el cual la 

Inspección de Servicios Sanitarios autoriza la prescripción de medicamentos y productos 

farmacéuticos que requieren un control especial. El visado debe tener la identificación del 

área, nombre y firma del inspector que autoriza, número de envases autorizados y fecha, 

que no puede ser anterior a la de prescripción ni posterior al de dispensación [1]. Necesitan 

visado: 

- Leponex®;  

- Especial Control Médico (EMC);  

- Las especialidades de diagnóstico hospitalario;  

- Las especialidades con cupón precinto diferenciado;  

- Los productos dietoterápicos y dietas de nutrición parental; 

- Los extractos hiposensibilizantes y vacunas bacterianas;  

- Las especialidades del grupo C10 AA: “Inhibidores de la HMG CoA Reductasa”, 

cuando son por hipercolesterolemia familiar. 

Además del VIM existe otro procedimiento de menor control que es el autovisado. En 

este caso es el propio médico prescriptor el que, por medio de una segunda firma, valida 

la prescripción. Se utiliza en las recetas de absorbentes para la incontinencia urinaria y en 

los antipsicóticos atípicos para pacientes de más de 75 años de edad. 

 

4.5. Medicamentos no sujetos a receta médica 

En la dispensación sin receta médica concibe al farmacéutico la responsabilidad de 

certificar un correcto uso de los medicamentos que a pesar de que no están sujetos a 

prescripción, como cualquier medicamento, tienen contraindicaciones, interacciones y 

efectos adversos.  

Los medicamentos que se dispensan sin receta son denominados por medicamentos 

de venta libre y son indicados para tratar enfermedades o problemas menores que no 

requieran diagnóstico médico.   

Las Especialidades Farmacéuticas Publicitarias pertenecen a este grupo de 

medicamentos y están excluidas de la financiación con cargo al SNS pues tienen su precio 
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regulado y son publicitadas en los medios de comunicación. El precio de los productos de 

venta libre es marcado pela farmacia, con respectiva margen de beneficio. 

Durante mis prácticas, fue muy frecuente el consumidor utilizar la farmacia para el 

alivio de síntomas de menor importancia especialmente en patologías como ojo seco o 

problemas en dormir.  

 

4.6. Productos sanitarios  

Un producto sanitario es cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro 

artículo, utilizando solo o en combinación destinado por el fabricante a ser usado en seres 

humanos con fines de diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una 

enfermedad, compensación de una lesión o de una deficiencia, investigación, sustitución o 

modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico y regulación de la concepción [10].  

Algunos productos sanitarios son representados por un grupo denominado “Efectos 

y Accesorios” [1] [10]. Los productos sanitarios con esta denominación se destinan a un 

tratamiento terapéutico o a ayudar al enfermo en los efectos indeseados del mismo. Como 

ejemplo de estos productos tenemos: material de cura, utensilios destinados a la protección 

o reducción de lesiones o malformaciones internas, utensilios para la recogida de excretas 

y secreciones, utensilios destinados a la aplicación de medicamentos [1] [10]. 

 

5. FACTURACIÓN DE RECETAS 

El proceso de facturación de recetas es un proceso donde se pueden descubrir 

errores de dispensación durante la revisión de recetas, evitando así que las recetas sean 

enviadas con errores y el SNS no pague su parte. 

 

5.1. Revisión de recetas  

A lo largo del día las recetas son repasadas para detectar posibles errores. Todas 

las informaciones son revisadas, y se necesario corregidas. Después de repasadas se 

sellan y se firman por el farmacéutico responsable. 

En mis prácticas tuteladas esta era una tarea que hacía casi todos los días, porque 

teníamos muchas recetas venidas del asilo de ancianos. Era necesario estar muy atenta, 

y no olvidar de pasarlas al libro recetario se necesario. Era también muy común que los 

médicos prescriptores pasasen una marca de genéricos no disponible en la farmacia y en 

esos casos tenía que escribir en la receta que demos un medicamento equivalente por falta 

do prescripto. 
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5.2. Registro informático  

Una vez que las recetas están preparadas, se procede a su registro en el programa 

informático. Se clasifican las recetas por las distintas entidades: SISCATA (papel y 

electrónicas), MUFACE, MUGEJU, ISFAS - y a su vez, estas por grupos de facturación 

(especialidades, “Efectos y Accesorios”, pañales, dietoterápicos, etc). Las recetas se 

agruparan en bloques de 25 recetas, o menos si no hay suficientes, mediante un clip o 

goma y se irán numerando de 1 en adelante, para cada grupo o código de facturación. [1]. 

Todos los grupos de recetas dispensados en el periodo de un mes, se introducen en cajas 

de mil. Todas las cajas son fornecidas por la COFM, y son identificadas con el número de 

la farmacia y mes de facturación. Además, es necesario escribir “SISCATA”, en el caso de 

las recetas de SISCATA, “CONTIGENCIA”, en el caso de la caja de recetas de ISFAS y 

MUFACE, y “CONTIGENCIA” en una caja de distinto color, para las hojas de la receta 

electrónica. En cada caja se pueden enviar un máximo de 1000 recetas. Las cajas 

incompletas (menos de 1000 recetas) se entregarán el último día de facturación [1]. Algunos 

tipos de recetas tienen que ser archivadas en la farmacia durante determinado tiempo, pero 

en verdad, yo no he visto muchas de esas (recetas privadas, veterinarias, estupefacientes, 

etc.) y como necesitaban de tratamiento especial, normalmente siempre as dejaba 

separadas para Myriam arreglar.  

 

6. Farmacovigilancia  

La Organización Mundial de la Salud define la farmacovigilancia como la ciencia y 

actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los 

efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos [11]. El 

Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid es el encargado de implantar, 

desarrollar y potenciar el Programa de Notificación Espontánea de Sospechas de 

Reacciones Adversas a Medicamentos en la Comunidad de Madrid. El objetivo es 

identificar de forma precoz los posibles riesgos asociados con el uso de los medicamentos 

[12]. Para esto, es imprescindible la colaboración de todos los profesionales de salud. Las 

notificaciones son hechas desde la farmacia, mediante la Tarjeta Amarilla, que es utilizada 

en casos de reacciones graves a un medicamento, a reacciones a un medicamento 

introducido en el mercado recientemente, o reacciones no conocidas a un medicamento ya 

conocido [1] [12]. 
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7. RECOGIDA DE MEDICAMENTOS INÚTEIS  

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada 

para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de 

medicamentos de origen doméstico [13]. La Farmacia Myriam Baztán como es adherente, 

dispone de un punto SIGRE que permite la recogida de medicamentos. Cerca de la puerta 

de entrada de la farmacia está el contenedor blanco con el símbolo SIGRE donde los 

clientes pueden depositar todos los restos de medicamentos caducados, no utilizados, 

cajas o envases vacíos. Así, el farmacéutico de las farmacias adheridas tiene la 

responsabilidad de informar los clientes sobre el correcto uso de los medicamentos e 

incentivarlo a reciclar sus cajas o restos con ayuda del punto SIGRE.  
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PARTE II – TALLERES Y EL ASILO DE ANCIANOS 

1. TALLERES 

Durante mis prácticas tuteladas yo he hecho parte de los llamados “talleres” que se 

realizaban después de mis horas de trabajo en la Facultad Complutense de Madrid. Estos 

talleres eran hechos por todos los alumnos de prácticas. 

 

1.1. Redacción de un artículo científico 

Aquí tuve una presentación sobre cómo elaborar un artículo científico, con enfoque 

en la información científica y la bioestadística. Esto taller sería para ayudarnos a hacer 

nuestro artículo científico sobre el sistema nervoso central (tema elegido para nuestro 

período). En esta sesión hemos podido entender las normas del trabajo y hablar sobre la 

distribución de los talleres y grupos. 

 

1.2. Atención farmacéutica 

Este taller fue una presentación de dos profesoras de la facultad, donde fueran 

presentados casos que podrían acontecer en la farmacia, e como deberíamos aconsejar 

las personas, lo que deberíamos darles, cuales las preguntas que deberíamos hacer, etc.  

Fue mucho interesante para mí ver que las ideas de los españoles son muy similares 

a nosotros: yo no participaba mucho porque mi español no era muy bueno, pero los otros 

alumnos eran muy participativos. 

 

1.3. Dispositivos 

La farmacéutica responsable por mi grupo era externa à la facultad, pero trabajaba 

en una farmacia y hacía estos talleres asociada à la facultad. En esto, tuvimos unas horas 

con dispositivos, especialmente los utensilios utilizados na toma de medicamentos para la 

asma, en que ella nos enseñó cómo hacerlo correctamente y cómo explicar al paciente na 

farmacia.  

Me gustó este taller, a pesar de que yo hay tenido uno muy similar en nuestra 

facultad. 

 

1.4. “Role Play” sobre dispensación 

Aquí los alumnos de la clase eran divididos en grupos aleatorios y una profesora 

presentaba un caso de una persona que llegaba a la farmacia, quejándose de dolores de 

cabeza, o preguntando cosas sobre su medicación, casos con mujeres embarazadas, y 

cada grupo tenía que tentar descubrir lo que se pasaba con lo paciente haciendo 

preguntas, e después aconsejando o que hacer en cada caso, dispensando algo o no. 
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En lo primero momento, lo grupo tenía que empezar las preguntas, pero después 

todos los alumnos presentes podrían hacer preguntas también y dar su opinión sobre los 

consejos, y lo que harían, que darían al paciente, etc.    

 

1.5. Comunicación  

En este taller, fue demostrado como utilizar la voz de manera correcta, o sea, como 

hablar y pronunciar las palabras correctamente, y o que decir en ciertas ocasiones. La 

tutora ha hecho un “role play”, donde una alumna estaba siendo entrevistada para un 

trabajo. Después de acabar la entrevista, decía lo que la chica he dicho de malo o bien, y 

lo que deberíamos responder a ciertas cuestiones muy utilizadas pelos patronos en 

entrevistas de trabajo. 

 

1.6. Formulación magistral 

Esto taller fue muy interesante para mí porque me hay dado la oportunidad de ver 

cómo se procesan las fórmulas magistrales en la farmacia, y que documentación es 

necesaria. Después de una presentación donde nos explicaran lo que pretendían, teníamos 

una semana para hacer una fórmula magistral no laboratorio de la farmacia (no podría ser 

liquida), e después entregar-la conforme las reglas habladas durante la presentación. 

Después de hablar con Myriam, decidí hacer una pomada de vaselina salicílica. 

Además la preparación, teníamos que preparar todos los documentos como se la formula 

fuese para dispensación. Las hojas que yo hay elaborado están en el Anexo I y cumplen 

todas las reglas dadas pela facultad, juntamente con la pomada, que fue entregue en un 

saquete de plástico para revisión. 

 

1.7. Trabajo de investigación y presentación do mismo 

Yo estuve inserida en un grupo de tres personas, y nuestro tema era “La depresión”. 

Teníamos que hacer encuestas (Anexo II) sobre este tema, darlas a nuestros pacientes en 

la farmacia que estuviesen tomando antidepresivos, e después hacer un trabajo final con 

todos los datos y estadística recogidos (Anexo III).  

Lo trabajo sería después presentado para los alumnos y las profesoras comentaban 

nuestros resultados y conclusiones, haciendo si necesario, algunas cuestiones.  
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2. Preparación diaria de la medicación de lo asilo de ancianos 

Durante mis prácticas tuteladas, después de mis horas de trabajo en la farmacia, yo 

juntamente con Myriam, preparábamos la medicación de un asilo de ancianos, para cada 

día y con avance. Así, la farmacia proporcionaba al asilo todos los medicamentos 

necesarios y preparaba para cada día toda la medicación necesaria para cada anciano: 

mañana, medio día, tarde y noche. Para eso, los medicamentos eran colocados en tableros 

con espacios para toda la semana y para todos los momentos en que se debía dar la 

medicación (Figura 2). Cada paciente tenía una hoja con una tabla (hecha por la enfermera) 

con la medicación prescrita por el médico, y un cajetín con todos los medicamentos y lo 

nombre del paciente, organizados en estanterías. Todos los días preparábamos la 

medicación sólida oral, basadas en la tabla, utilizando lo cajetín de cada paciente. 

 

Figura 2 – Tableros para preparación de medicación diaria. 

 

 Para sobres y ampollas, la preparación era hecha para quince días y se utilizaba un 

cajetín para cada día. En la farmacia escribíamos el nombre de cada paciente en cada 

sobre y cada ampolla, y después en el asilo, poníamos los necesarios para cada día para 

todos los ancianos en uno cajetín. Así, lo más frecuente eran ampollas de ferro y sobres 

de plantago, pero también piensos libertadores de medicación y otros laxativos (Figura 3).  
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Figura 3 – Cajetines utilizados para preparación de sobres y ampollas. 

 

Me encantaba este trabajo porque era necesario mucha concentración y 

conocimiento de los medicamentos, mismo de los nombres comerciales, para evitar errores 

que podrían ser graves. Myriam me ha enseñado en el inicio como se haría tudo, y después 

yo empecé a hacerlo sola, preguntando siempre que surgían dudas o cosas que no me 

parecían bien en la hoja de lo paciente. 

Lo medicamento más crucial era el Sintrom®, que muchas veces necesitaba ser 

partido al centro, pero también un cuarto. Como los comprimidos eran muy pequeños, era 

necesario tener en atención y no poner más do que debíamos, o menos. 

 

3. Conclusiones  

Durante estas prácticas de 3 meses, tuve oportunidad de conocer cómo funciona una 

oficina de farmacia en Madrid, que es un poco diferente do que en Portugal. Una vez que 

ya había hecho ya las prácticas en Portugal, eso me permitió comparar la realidad de 

ambos los mundos.  

Fue una experiencia increíble, donde me sentí muy feliz e interesada en la farmacia 

de oficina, muy en parte porque el equipo fue increíble y me hay hecho sentir muy bien, 

mismo con todas las limitaciones del idioma. Me envolverán en todas as partes del trabajo, 

siempre me explicando cómo hacer las cosas y dejando-me hacerlo sola. Siempre me 

confiando trabajos de responsabilidad, como entregas al domicilio, la preparación de 

medicamentos para lo asilo de ancianos, lo entrenamiento de la chica que iría trabajar en 

las vacaciones, etc. Me hay encantado y me siento muy agradecida por todo. Siento que 

aprendí muchísimo y que mí trabajo fue bienvenido. 
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Cuanto a los talleres, creo que fue bueno participar, pero todos eran repeticiones de 

cosas que había hecho durante mis estudios en Portugal. No general me gustó ver cómo 

funcionaba la facultad, y cuestionar cómo se procesaba los estudios en España. Las 

presentaciones fueran también difíciles porque mí español era un poco básico, pero con la 

ayuda de mis compañeras pude ensayar lo que decir.     

 La experiencia Erasmus+ fue sin duda una de las mejores de mi vida, y aconsejo a 

todos los alumnos a hacerlo. Creo que crecemos y aprendemos a sobrepasar obstáculos, 

abrir horizontes y aprender cosas buenas que podemos implementar en nuestro país. 
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PARTE IV - ANEXOS 

Anexo I – Taller de Formulación Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Anexo II – Cuestionario acerca de la depresión 
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Anexo III – Presentación del trabajo acerca de la depresión 
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