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Resumo 

 

"A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído." 

Confúcio 

É um tempo de dispersão, de grandes mudanças, aquele que estamos a viver. Atualmente, é tão 

rápida a evolução da nossa sociedade que exige um sério esforço de atualização por parte de 

cada um. Este século é caracterizado pelo processo da globalização – fenómeno complexo nas 

suas dinâmicas (efeitos positivos/efeitos negativos). A rapidez e a complexidade das mudanças 

produzidas por esta globalização refletem-se, também, na farmácia. A constatação destas 

mudanças levou às tentativas de reforma da farmácia, à procura de soluções que permitissem 

recriar e redimensionar a farmácia. Estas mudanças também afetam o farmacêutico como agente 

de saúde, a quem, segundo o estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, cumpre executar todas as 

tarefas relativas aos medicamentos, “que sejam suscetíveis de contribuir para a salvaguarda da 

saúde pública, bem como as ações de educação dirigidas à comunidade no âmbito da promoção 

da saúde e prevenção da doença.” [1].  

Segundo o estipulado no mesmo estatuto “No exercício da sua profissão, o farmacêutico deve ter 

sempre presente o elevado grau de responsabilidade que a mesma encerra, o dever ético de a 

exercer com a maior diligência, zelo e competência e deve contribuir para a realização dos 

objetivos da política de saúde.” 

Por tudo isto o farmacêutico deve continuar a formar-se ao longo da vida, no entanto, é a 

universidade que lança os “alicerces” desta nobre tarefa, proporcionando-nos o estágio 

profissionalizante. Assim, ela centra os seus esforços para formar farmacêuticos, no presente e 

para o futuro.  

Este estágio possibilitou a colaboração entre as diferentes instituições de forma a permitir que me 

fosse ministrada “uma adequada instrução prática e fosse também integrada nas atividades 

farmacêuticas, consolidando, através do exemplo, a ética e a deontologia próprias da profissão 

farmacêutica.” [1]. 

Propiciou-me viver uma experiência enriquecedora, pelo seu carácter abrangente pois, para além 

de me permitir entender a dinâmica de uma farmácia comunitária, também me permitiu 

desenvolver dois projetos dirigidos à comunidade no âmbito da promoção da saúde e prevenção 

da doença. Estes dois projetos contribuíram para o reforço da minha autonomia e 

responsabilidade. O primeiro “Infeções de Inverno – Prevenir e Recuperar…naturalmente” 

consistiu numa atividade de sensibilização dos utentes para o papel fulcral da prevenção das 

doenças no início do inverno e o papel que a fitoterapia pode ter nessa prevenção. Para isso 

elaborei um desdobrável que foi sendo entregue à medida que eram efetuados os atendimentos 

aos utentes, acompanhado das explicações necessárias por forma a ficarem elucidados sobre o 

tema. Os objetivos iniciais foram amplamente atingidos, tendo sido possível promover a interação 

entre os doentes e os profissionais de saúde; consolidar e ampliar conhecimentos científicos 

relativos à fitoterapia e, sobretudo, aprofundar e diversificar os elos de comunicação e cooperação 

entre a estagiária e a equipa de farmacêuticos. O segundo projeto “À conversa com…os métodos 
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contracetivos” visou um público mais específico dada a proximidade da farmácia com uma escola 

profissional. Para o seu desenvolvimento, desloquei-me à escola para elucidar os alunos sobre o 

uso da contraceção de emergência contextualizando a sua utilização nos restantes métodos 

contracetivos. 

Mais uma vez o farmacêutico foi o centro da relação entre o utente e o correto uso do 

medicamento, conferindo-lhe a possibilidade de despoletar os mecanismos necessários a uma 

efetiva e harmoniosa colaboração entre todos os intervenientes, com vista a uma pedagogia de 

sucesso. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1. Introdução 

“Diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu lembrar-me-ei, envolve-me e eu aprenderei.”  

Provérbio Chinês 

O estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária (FC) que a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto faculta, no final do curso, aos seus alunos visa proporcionar-lhes uma 

primeira envolvência nas diferentes áreas de intervenção que os esperam como farmacêuticos.  

A sociedade globalizada em que vivemos conheceu, nos últimos anos, profundas transformações 

nomeadamente, nas áreas da comunicação e informação. Estas também afetaram as farmácias 

nos seus métodos e práticas de trabalho, manifestando-se num desenvolvimento significativo da 

qualidade e eficácia dos seus serviços junto dos utentes. Assim, o principal objetivo deste estágio 

é precisamente proporcionar aos alunos um contato direto com a realidade da profissão 

farmacêutica, estabelecendo uma importante ponte entre a formação superior e a futura atividade 

profissional. É a possibilidade de consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da 

formação académica, e ao mesmo tempo propiciar uma aprendizagem prática que nos leva a 

tomar consciência das responsabilidades futuras que nos esperam. 

De 5 de dezembro a 6 de março de 2017 efetuei estágio profissionalizante em FC na Farmácia 

Aliança (FA) e, através deste relatório, pretendo substanciar a minha experiência como estagiária. 

Assim, irei, de uma forma resumida, apresentar as atividades desenvolvidas (Tabela 1) que 

espelham o funcionamento de uma FC, bem como as vivências/desafios com que me deparei, 

com os quais aprendi e que resultaram no meu contributo para a farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Cronograma das principais atividades desenvolvidas durante o estágio. 
Nota: A gradação da cor pretende demonstrar o tempo dedicado às diferentes atividades (quanto mais escura a 

cor, mais tempo despendi na tarefa). 
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2. Grupo FastFarma, farmácias Lda. 

A FA integra, juntamente com a Farmácia Santo António e a parafarmácia Espaço de Saúde 

Lionesa, o grupo FastFarma farmácias Lda., sendo a mesma atualmente a sede deste grupo 

empresarial. Apesar de a sua abertura datar de 1909, foi em 1984, sob a propriedade e direção 

técnica do Dr. Carlos Cunha, que esta farmácia iniciou o seu processo de expansão e 

diferenciação em serviços farmacêuticos que lhe permitiu ter o reconhecimento de excelência e 

inovação que tem hoje em dia e que a caraterizam. 

A dinâmica estabelecida entre os diferentes espaços do grupo é uma mais-valia já que permite dar 

resposta a todas as solicitações dos utentes. Diariamente é estabelecida comunicação recíproca 

entre o grupo através de telefone e estafeta. Consegui entender melhor essa dinâmica do grupo 

quando me foi dada a possibilidade de conhecer esses espaços e os seus modos específicos de 

trabalho. 

3. Caraterização e Organização do Espaço Físico e Funcional  

3.1. Localização Geográfica e Público-alvo 

O facto de a FA se localizar em pleno centro da cidade do Porto, Rua da Conceição nº 2-18, faz 

com que seja procurada por um grupo muito heterogéneo de utentes: residentes das 

proximidades, trabalhadores dos espaços comerciais envolventes, estudantes de escolas 

próximas e turistas, população esta muito heterogénea nomeadamente na faixa etária. Por outro 

lado, também tem um grande grupo de clientes fidelizados que procuram a FA pela oferta de uma 

vasta gama de produtos e serviços, mas sobretudo pelo seu atendimento personalizado que lhes 

permite um acompanhamento e monitorização completos do seu perfil clínico e terapêutico. 

Este contacto, no decorrer do estágio, com pessoas de idades e realidades tão distintas foi muito 

enriquecedor pois proporcionou-me vivenciar as mais diversas situações para as quais o 

farmacêutico é chamado a intervir. 

3.2. Caraterização do Espaço Físico e Horário de Funcionamento 

A FA cumpre as orientações das Boas Práticas de Farmácia e segue a legislação em vigor [2,3] 

relativamente ao seu espaço físico, tanto interior como exterior. 

3.2.1.  Espaço Físico Exterior e Horário de Funcionamento 

No espaço exterior da FA destaca-se a cruz verde luminosa indicando que faz parte das 

“Farmácias Portuguesas” e que a identifica e torna visível a alguns metros de distância. Sobressai, 

também, uma outra placa com o nome da farmácia e do diretor técnico. A fachada é composta por 

cinco montras tendo uma delas instalado um ecrã LED vertical, periodicamente renovado com 

produtos de venda sazonal, promoções em vigor ou marcas prioritárias, demonstrativo da 

preocupação da FA com o marketing e com a imagem que o utente recebe. Nesta fachada 

encontram-se duas entradas independentes já que as áreas de ortopedia e puericultura estão 

fisicamente separadas da área principal. 

Na sua fachada também é visível o seu horário de funcionamento bem como a informação das 

farmácias de serviço permanente. A FA está aberta de segunda-feira a sábado, das 8.30h às 22h, 

com exceção de quando é destacada para serviço permanente em que se encontra aberta 24 

horas. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Aliança 

Ana Inês Miguel Alves   3 
 

3.2.2.  Espaço Físico Interior 

Apesar de ter em conta os requisitos legais, o espaço interior de uma farmácia deve, também, 

proporcionar um ambiente de bem-estar, quer para os utentes, quer para os trabalhadores. É o 

caso da FA que dispõe de instalações adequadas, em conformidade com a legislação em vigor [4], 

que permitem garantir a segurança, conservação e preparação dos medicamentos bem como a 

acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [2]. Assim, apresenta 

um espaço físico moderno e bem organizado, com áreas destinadas ao desempenho das suas 

diferentes atividades, fundamental para que estas possam ser realizadas na sua plenitude, 

permitindo um atendimento farmacêutico profissional e mantendo ao mesmo tempo uma 

atmosfera familiar. 

3.2.2.1.  Área de Atendimento ao Público e Espaço de Apoio ao Utente  

Esta é uma área ampla, profissional, organizada e acolhedora, que permite a fácil comunicação 

entre os colaboradores da farmácia e os utentes. 

A zona de cedência farmacêutica apresenta quatro balcões de atendimento, que delimitam o 

espaço entre o utente e a equipa técnica, impedindo o livre acesso aos medicamentos. Estes são 

suportados atrás por lineares onde se encontram expostas diversas linhas de produtos de 

dermocosmética, dietética, higiene oral, assim como outros produtos de saúde que ganham aí 

destaque consoante a sazonalidade e eventuais promoções. 

Sobre os balcões encontram-se pequenos expositores com produtos em destaque e folhetos 

informativos de fácil acesso ao público. 

Na área de circulação dos utentes existem lineares com uma vasta gama de produtos de 

fitoterapia e naturopatia, suplementos vitamínicos e também alguns produtos de veterinária. 

O espaço de apoio ao utente é uma área de atendimento personalizado que, por ser mais 

reservada, proporciona a este a privacidade desejada, caso pretenda dialogar de forma 

confidencial com o farmacêutico. É também aí que se prestam serviços de enfermagem, 

administram vacinas e se determinam vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

nomeadamente, peso, pressão arterial, glicémia capilar, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, 

entre muitos outros. Este atendimento personalizado traduz-se num cartão do utente onde são 

registados todos os valores que permitem acompanhar o seu titular, avaliar a evolução das 

terapêuticas com base no conjunto de valores registados ao longo do tempo e controlar assim 

problemas de saúde pública. 

3.2.2.2. Área de Gestão e Receção de Encomendas/Armazém 

Este espaço, com acesso direto ao exterior para contacto com os fornecedores, está equipado 

com computador e sensor de leitura ótica, impressoras, telefones e fax, e destina-se à gestão e 

receção de encomendas e também ao armazenamento de medicamentos e outros produtos. Para 

isso possui vários armários de gavetas deslizantes onde são armazenados Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita médica (MNSRM), 

organizados por ordem alfabética segundo a Denominação Comum Internacional (DCI) para 

comprimidos e cápsulas e segundo o nome comercial para as restantes formas farmacêuticas. 

Possui também estantes, onde se encontram guardados os produtos com menor rotação, 
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dispositivos médicos (DM) e excedentes de todos os produtos, exceto produtos de 

dermocosmética e suplementos alimentares (que são armazenados no armazém de 

dermocosmética, no 1º piso). Neste espaço existe, ainda, um semi-piso superior onde são 

armazenados essencialmente produtos de nutrição clínica.  

Os medicamentos que exigem conservação a baixas temperaturas (2 a 8ºC), nomeadamente 

vacinas, anéis vaginais, insulinas, entre outros, estão acondicionados, igualmente por ordem 

alfabética, no frigorífico aí existente. 

3.2.2.3. Laboratório 

Situa-se no piso 1 da farmácia e é destinado à preparação de manipulados e preparações 

extemporâneas e mais recentemente também à preparação de medicamentos homeopáticos, 

tendo sido certificado pela empresa de auditoria e certificação APCER com a ISO 9001.  

Esta área encontra-se por isso, devidamente equipada com todo o material necessário que está 

descrito na Portaria nº594/2004 [5] e com toda a bibliografia obrigatória à prática farmacêutica (o 

Prontuário Terapêutico, o Mapa Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa e o Formulário Galénico Português) [3], bem como outros documentos de referência 

sobre Homeopatia e Naturopatia. Parte essencial desse material é uma bancada com armários 

onde se encontram armazenadas as matérias-primas necessárias, devidamente rotuladas e 

ordenadas por ordem alfabética, um lavatório para a lavagem de todo o material usado e os 

aparelhos de medida que são periodicamente calibrados e controlados, através de registo, a fim 

de garantir a exatidão das medidas. 

4. Responsabilidades e Funções dos Recursos Humanos 

A atribuição de funções específicas aos diversos funcionários permite melhorar a organização e 

funcionamento da farmácia facilitando um melhor atendimento ao utente. A qualidade dos serviços 

prestados na FA é assegurada diariamente por uma equipa coesa e organizada constituída por 9 

profissionais (Tabela 2) que se enquadram no quadro farmacêutico e não farmacêutico [3]. 

 

Tabela 2 - Equipa técnica da Farmácia Aliança. 

Elemento da equipa técnica Cargo desempenhado 

Dr. Carlos Brás Cunha 

Dra. Sónia Correia 

Dra. Susana Castro 

Dra. Francisca Gaifém 

Dr. Rui Felisberto 

Fátima Sousa 

Paula Martinho 

João Pedro Jorge 

Eduardo Moreira 

Proprietário e Diretor Técnico 

Farmacêutica Adjunta 

Farmacêutica Adjunta 

Farmacêutica 

Farmacêutico 

Técnica de Farmácia 

Técnica de Farmácia 

Técnico de Farmácia 

Técnico de Farmácia 
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Para além da equipa atrás mencionada, a FA conta ainda com a colaboração, em regime de 

prestação de serviços, da farmacêutica responsável pelo Laboratório de Homeopatia (Dr.ª Susana 

Ferreira), três enfermeiras, uma esteticista, uma podologista, uma estafeta e uma empregada de 

limpeza. 

5. Gestão e Administração Farmacêutica 

Este século é caracterizado pelo processo da globalização – fenómeno complexo nas suas 

dinâmicas (efeitos positivos/efeitos negativos). A rapidez e a complexidade das mudanças 

produzidas por esta globalização refletem-se, também, na farmácia. A constatação destas 

mudanças levou às tentativas de reforma da farmácia, à procura de soluções que permitissem 

recriar e redimensionar a farmácia. 

5.1. Sistema Informático 

É o Sifarma®2000 o sistema informático utilizado na FA, desenvolvido pela Glint® (Global 

Intelligent Technologies) e da responsabilidade da Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

A utilização deste tipo de softwares nas farmácias tem inúmeras vantagens, quer a nível de gestão 

interna, quer a nível de atendimento, na medida em que torna este mais rápido, permitindo, assim, 

ao farmacêutico centrar-se ainda mais no doente e ao mesmo tempo mais seguro, pois apresenta 

diversas informações de carácter técnico-científico. Permite também um registo cronológico de 

todas as ações feitas pelo utilizador, desde a entrada à saída dos produtos (incluindo receções, 

devoluções, etc.), ao controlo de stocks e prazos de validade (PV). 

Quanto ao seu auxílio na gestão da farmácia, para além do referido anteriormente, fornece 

algumas informações estatísticas e permite a obtenção de listagens que correlacionam, por 

exemplo, preços de custo, preços de venda ao público (PVP), percentagens de desconto, 

bonificações, etc., possibilitando importantes ajudas no que toca, também, à gestão de 

encomendas e faturação. 

As funções que exerci na farmácia durante o estágio deram-me a possibilidade de trabalhar com 

todas as funcionalidades do Sifarma®2000 atrás referidas. Todavia, familiarizei-me mais com as 

que dizem respeito ao atendimento e procura de informação dos medicamentos e produtos (a sua 

localização, histórico de compra e venda, indicações, posologia, interações…). 

5.2. Gestão de Stocks 

Através da possibilidade que o sistema informático dá, ao permitir um controlo rigoroso do fluxo de 

entradas e saídas nos stocks da farmácia, é possível garantir a existência de toda uma gama de 

produtos em determinada quantidade, de modo a conseguir responder às necessidades diárias de 

quem a frequenta e manter assim a sustentabilidade da farmácia. Para isso, é atribuído um stock 

mínimo e máximo a cada produto que é estabelecido através de múltiplas funcionalidades 

otimizadas e integradas nas soluções do Sifarma®2000, entre elas o conhecimento do perfil dos 

clientes da farmácia (idade, poder de compra e preferências pessoais), as necessidades dos 

clientes habituais e da farmácia e a média de saída de cada produto, considerando sempre os PV 

dos mesmos, para que não haja situações de deterioração e também o espaço de 

armazenamento disponível. Assim que é detetado pelo sistema que o stock mínimo foi atingido é 

efetuada automaticamente uma sugestão de encomenda ao operador, para que o mesmo possa 
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rever, analisar e alterar quantidades, caso seja necessário, em função das vendas e com vista a 

uma correta gestão de stock. De seguida, após conhecer as bonificações e condições especiais 

oferecidas pelos fornecedores a determinados produtos, a encomenda é aprovada e enviada ao 

fornecedor. 

Na FA o funcionamento no que toca a esta parte é bastante organizado, e ao longo de todo o 

estágio foi-me possível ver como tudo é gerido em termos de stocks. Aprendi a avaliar as 

necessidades, a negociar e a comparar vantagens. Foi, aliás, este um dos aspetos para o qual o 

Dr. Carlos Cunha me chamou a atenção realçando a sua importância para a viabilidade 

económica da farmácia. Sempre que me foi possível, procurei envolver-me nesta área mais 

administrativa. 

5.3. Realização de Encomendas 

É vantajoso para a farmácia ter um amplo leque de fornecedores de modo a permitir um maior 

acesso a todos os produtos que possam ser necessários e de modo a gerir o stock e conseguir as 

melhores condições de aquisição, tanto em termos de celeridade como económicos. Em função 

destes critérios, são três os principais armazenistas com quem a FA trabalha: Cooprofar, OCP 

PORTUGAL, e Alliance Healthcare, sendo o primeiro o principal fornecedor. Isto não invalida que 

as compras possam também ser efetuadas diretamente, quer a laboratórios quer a representantes 

das marcas sempre que as situações o justifiquem, como por exemplo quando as quantidades e 

as vantagens económicas são notáveis e benéficas para a farmácia. 

As encomendas diárias são realizadas três vezes por dia sendo propostas automaticamente pelo 

Sifarma®2000 a partir dos stocks definidos na ficha do produto, com o objetivo de repor as faltas 

em consequência das vendas realizadas diariamente. 

Em casos de emergência, a forma mais rápida de suprir algum produto inexistente no espaço 

físico da farmácia, é proceder à confirmação da sua existência em algum dos armazenistas, via 

telefone ou através da aplicação Gadget da Cooprofar, sendo este pedido incluído de forma rápida 

e automática nas encomendas. Aquando do atendimento regular podem também ser feitas 

encomendas instantâneas para a Alliance Healthcare, sendo realizadas na ficha do produto em 

falta.  

Durante o meu estágio foi-me dado executar ou assistir a todo este processo de realização de 

encomendas bem como a pedidos especiais para alguns utentes. 

5.4. Receção e Conferência de Encomendas 

Sempre que uma encomenda é recebida na farmácia, em contentores próprios, devidamente 

identificados com código interno e nome da farmácia, é imediatamente necessária uma verificação 

da mesma, de modo a comprovar se estes são os correspondentes à FA. Posto isto, é logo 

verificado se na encomenda se encontram produtos que exijam acondicionamento especial 

(produtos de frio). Nesse caso, estes produtos, que se encontram em contentores revestidos 

interiormente para garantia da sua conservação, são logo rececionados e armazenados no 

frigorífico. 

Depois de se ter confirmado que a encomenda se faz acompanhar da fatura/guia de remessa em 

duplicado, procede-se à receção com a entrada no sistema informático dos produtos. Com a ajuda 
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do leitor ótico do código de barras e todas as informações constantes nas faturas é necessário 

certificar que todos os produtos rececionados respeitam todas as condições relativamente à 

encomenda solicitada. 

No caso de a encomenda contemplar também psicotrópicos ou estupefacientes, juntamente com a 

fatura deve vir anexada uma requisição em duplicado que serve como prova de envio do 

medicamento pedido pela farmácia. Após ser dada a entrada e conferência dos psicotrópicos, a 

farmacêutica responsável tem de assinar ambas as requisições e colocar o carimbo da farmácia. 

O original é arquivado na farmácia e a cópia deve ser devolvida ao armazenista.  

De referir ainda que, embora alguns produtos venham com o PVP marcado, noutros é a farmácia 

que o define com base na margem de comercialização por si definida, sendo depois registado na 

ficha do produto. 

Foi este aspeto de gestão uma das primeiras tarefas do meu estágio curricular e que eu considerei 

de grande importância pois, possibilitou-me logo um primeiro contacto com o sistema informático. 

Permitiu-me também consolidar a minha familiarização com os nomes comerciais e associá-los à 

DCI da substância ativa, que tinha já iniciado com a tarefa de armazenamento. 

5.5. Armazenamento 

Finalizada a conferência das encomendas, todos os produtos são armazenados em condições de 

humidade, temperatura e luminosidade adequadas e controladas, de modo a garantir a sua 

qualidade [2, 4] e segundo o modelo First Expired-First Out (FEFO), que defende que o produto 

que tiver menor validade será o primeiro a ser dispensado.  

Na FA, como já foi referido, os produtos termolábeis são imediatamente armazenados no frio, a 

uma temperatura compreendida entre os 2 e os 8ºC, que é verificada regularmente. Todos os 

outros produtos vão sendo separados consoante o sítio de arrumação. No entanto, os 

psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em gaveta própria, não identificada e de acesso 

restrito pois exigem um maior controlo.  

Por questões comerciais, há alguns produtos de venda livre que se encontram expostos ao utente, 

de modo a captar a sua atenção e possível aquisição. 

Foi pela tarefa de armazenamento que iniciei o meu estágio. Foi aí que se deu o meu primeiro 

contacto com o nome comercial dos produtos e a sua identificação/associação com a DCI da 

substância ativa. Foi uma tarefa que se prolongou durante todo o estágio e que verifiquei ter sido 

de fulcral importância para o bom desempenho das restantes tarefas que executei. Concedeu-me 

mais autonomia e confiança nomeadamente no atendimento ao público, pois permitiu que este se 

realizasse de forma mais eficaz e mais célere. 

5.6. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo dos PV é essencial ao bom funcionamento da orgânica da FC, pois é através deste que 

é possível garantir a segurança na dispensa dos medicamentos/produtos de saúde.  

Na FA, através do Sifarma®2000, é impressa, mensalmente, uma lista de todos os 

medicamentos/produtos de saúde cujos PV expiram no período de dois meses. A gestão dos 

produtos a serem retirados do stock e as validades dos restantes são atualizados manualmente na 

ficha do produto, tendo por base esta lista e a sua confrontação com o stock real existente nos 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Aliança 

Ana Inês Miguel Alves   8 
 

locais de armazenamento. Os medicamentos retirados, por se encontrarem fora de prazo, são 

devolvidos ao fornecedor/laboratório. 

No decorrer do estágio foram diversas as vezes que realizei esta tarefa o que me ajudou, entre 

outras coisas, a conhecer produtos que me eram completamente desconhecidos.  

5.7. Devolução de Produtos  

Embora a razão mais usual para a devolução de produtos seja o PV expirado, existem outras 

circunstâncias que podem, também, desencadear essa situação, das quais se destacam: produtos 

recebidos que não foram pedidos, produtos recebidos em quantidade superior à pedida, 

embalagem danificada ou incompleta, recolha de produtos declarada pelo INFARMED ou pelo 

próprio fornecedor. Nestes casos, devolve-se o produto acompanhado de uma nota de devolução 

(emitida em triplicado: original e duplicado enviam-se com o produto a devolver e o triplicado 

arquiva-se na farmácia) onde se especifica o produto, a quantidade, o motivo, o preço de custo e a 

taxa de IVA aplicável. Quando a nota de devolução é aceite pelo distribuidor, pode ocorrer 

reembolso do valor das embalagens por emissão de uma nota de crédito, ou troca direta por 

outros produtos. No caso de isto não acontecer, o produto é devolvido à farmácia, que fica com a 

responsabilidade de o encaminhar para a VALORMED ou para a recolha de químicos, sendo 

considerado como uma quebra, com o respetivo prejuízo que daí advém. 

Durante o estágio pude comprovar que também na FA o principal motivo para a devolução de 

produtos era o PV expirado, muito embora me fosse dado assistir a outras situações. 

6. Dispensa de Medicamentos 

A parte mais visível e importante da atividade de um farmacêutico é o ato da dispensa dos 

medicamentos pois é das suas boas práticas que depende a eficácia dos mesmos. Para isso é 

necessário que o farmacêutico mobilize todos os conhecimentos tecnológicos, 

farmacoterapêuticos e farmacológicos que adquiriu, para garantir o bem-estar e melhoria da saúde 

da comunidade. 

 A dispensa do medicamento e o aconselhamento prestado variam, consoante se trate do 

aviamento de uma receita médica (RM), de um pedido voluntário do doente em relação a algum 

produto ou por indicação farmacêutica. Em qualquer caso, o farmacêutico deve estabelecer um 

diálogo claro e objetivo com o doente, para que este faça um uso correto, racional e seguro dos 

medicamentos [2]. Em função do utente e seu pedido, assim deve adequar o seu discurso 

podendo passar o esclarecimento pela informação acerca do regime posológico, modo de 

administração, duração do tratamento, conservação da medicação bem como possíveis reações 

adversas desta [7]. Pode acrescentar ainda informação relativa a medidas não farmacológicas que 

possam contribuir para o efeito terapêutico desejado. 

No decorrer do estágio que realizei na FA foi-me possível realizar atendimento ao público desde 

cedo, sempre sob orientação e supervisão dos farmacêuticos, pois este é um papel de enorme 

responsabilidade. Por isso, a eles recorria, sempre que tinha dúvidas, para pedir conselhos ou 

opiniões. Isso contribuiu para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação académica e para o desenvolvimento de competências direcionadas para o 

aconselhamento e o estabelecimento de uma adequada interação com o utente. 
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6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

O grande movimento da FC e, por conseguinte, também da FA é a dispensa de MSRM os quais 

só podem ser cedidos aos utentes mediante a apresentação de uma RM prescrita por um 

profissional credenciado. 

De acordo com a legislação em vigor, estão sujeitos a RM [7]: medicamentos que representam 

riscos para a saúde do utente, quer sejam usados para o fim a que se destinam ou não; 

medicamentos que contêm substâncias cuja ação e reações adversas não são totalmente 

conhecidas; injetáveis para administração parentérica. São medicamentos que possuem um PVP 

estabelecido e impresso na cartonagem, estando disponíveis exclusivamente nas farmácias. 

A partir do momento em que fiz atendimento ao público, a maioria das situações implicaram a 

dispensa de MSRM perante a apresentação da respetiva receita. Atendendo a todos os requisitos 

que esta exige, empenhei-me em cada atendimento com o máximo rigor e responsabilidade, 

contando sempre com o apoio de todos os outros profissionais. 

6.1.1.  Receita Médica 

A receita médica (RM) é a principal forma de comunicação entre o médico e o farmacêutico, sendo 

um documento necessário para que o farmacêutico faça a dispensa dos mesmos.  

Existem 4 tipos de RM: a RM manual, a RM eletrónica (materializada ou desmaterializada) as RM 

especiais (caso se tratem de psicotrópicos ou estupefacientes) e as RM restritas (para 

medicamentos cuja utilização é reservada a certos meios especializados) [7]. 

De acordo com os modelos aprovados pelo Despacho nº15700/2012, de 30 de novembro, a 

prescrição de medicamentos deve ser feita, preferencialmente, através de receita eletrónica, 

sendo por isso atualmente, a forma mais comum de prescrição médica. Esta pode ser 

“materializada” (quando a receita é impressa) ou “desmaterializada” (receita sem papel) [8]. Neste 

tipo de receita podem ser prescritos medicamentos para tratamentos agudos ou de curta duração 

(com validade de prescrição de 30 dias) e medicamentos para tratamentos crónicos ou de longa 

duração (com validade de prescrição de 6 meses, podendo as materializadas conter até 3 vias) 

[8], o que se torna extremamente vantajoso para o utente. No entanto, apenas as 

desmaterializadas podem conter os dois tipos de validades de prescrição diferentes numa só 

receita. 

A prescrição manual tem validade de apenas 30 dias e pode ser feita, excecionalmente, nas 

seguintes situações: falência do sistema informático, inadaptação do prescritor ao sistema, 

prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 receitas/mês. Neste caso, o 

prescritor deve assinalar na receita qual o motivo pelo qual a prescrição é manual [8].  

Em cada RM, só podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, concretizados num total de 

4 embalagens. Porém, na mesma receita ainda não é possível prescrever mais de 2 embalagens 

por medicamento à exceção dos medicamentos com apresentação em embalagem unitária, para 

os quais podem ser prescritas, no máximo, 4 embalagens [8]. 

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas não se aplicam estes limites, podendo-se também 

prescrever na mesma RM medicamentos e produtos de saúde (por exemplo: lancetas e tiras), o 

que não acontece com outros tipos de receitas [8].  
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De acordo com a legislação, a prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva 

DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a 

posologia [8]. No entanto, a dispensa pode ser realizada pelo nome comercial do medicamento 

quando: este não possui similar; não existe genérico comparticipado do medicamento em questão; 

por razões de propriedade industrial, determinado medicamento apenas pode ser prescrito para 

determinada indicação terapêutica; ou ainda se o prescritor invoca uma das três exceções 

reconhecidas [9]:  

 Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com a 

informação prestada pelo INFARMED;  

 Exceção b) - Reação adversa prévia notificada ao INFARMED; 

 Exceção c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. Nesta exceção, o utente pode 

optar por medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que sejam de preço inferior.  

6.1.2.  Receita Eletrónica Desmaterializada 

Recentemente, surgiu o novo sistema de receita eletrónica, “Receita sem Papel”, ou 

“Desmaterialização Eletrónica da Receita”, que passou a ser obrigatório a 1 de abril de 2016 e que 

visa a substituição gradual da receita em papel, através do envio de dados em circuito eletrónico.  

O novo modelo eletrónico permite a prescrição em simultâneo de diferentes tipologias de 

medicamentos e, no ato da dispensa, a possibilidade do utente poder optar por aviar todos os 

produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar os restantes em diferentes 

farmácias e em datas distintas [8]. 

Após a emissão da receita, é possível aceder-lhe através do cartão de cidadão do utente ou do 

número da receita e do código de acesso e dispensa, que foram enviados para o telemóvel ou 

para o endereço de correio eletrónico do utente e constantes do guia de tratamento. Durante o 

meu estágio, tive a possibilidade de lhe aceder das duas formas, muito embora fosse mais 

frequente a segunda, não só por, na sua maioria, se tratarem de doentes mais idosos, mas 

porque, no geral, as pessoas gostam de ver o que lhes foi prescrito. A versão impressa da receita 

eletrónica permite aos utentes verem qual a DCI prescrita, em que dosagem e apresentação, mas 

essencialmente a quantidade prescrita de cada medicamento e a data limite para os levantarem 

na farmácia, sendo esta a grande preocupação dos utentes.  

Este sistema implementa um caráter mais prático, sustentável e seguro ao ato da dispensa de 

medicamentos, ao mesmo tempo que simplifica o circuito da prescrição, dispensa, faturação e 

conferência do receituário [8,11]. Daqui se pode concluir que a introdução deste novo modelo 

trouxe grandes vantagens para os utentes, mas também para as farmácias. 

6.1.3.  Aviamento da Receita Médica 

Previamente à dispensa dos MSRM o farmacêutico deve certificar-se que a RM é válida, existindo 

alguns requisitos para os vários tipos de RM em vigor aos quais estas devem obedecer.  

Após este passo, se não se verificar nenhuma exceção, o farmacêutico deve informar o utente do 

seu direito de opção na escolha do medicamento (caso este exerça esse direito, para a receita 

desmaterializada, deve indicar o respetivo código do direito de opção) e proceder à recolha dos 
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medicamentos e respetiva verificação através do Sifarma®2000, de modo a evitar a ocorrência de 

erros neste processo. 

No final do atendimento, no caso da receita manual ou materializada, é impresso um recibo bem 

como o documento de faturação no verso da receita, com os códigos dos medicamentos 

dispensados e da respetiva declaração de receção destes, que tem de ser assinada pelo utente e 

pelo farmacêutico, devidamente datada e carimbada [8]. Este procedimento é eliminado com o 

aparecimento da receita desmaterializada.  

Por vezes, torna-se necessário complementar a informação transmitida oralmente, com algumas 

anotações nas embalagens dos medicamentos, nomeadamente sobre a posologia e, se aplicável, 

a duração do tratamento.  

Ao longo de todo o período em que estive no atendimento tive a oportunidade de analisar todo o 

tipo de receitas e verificar todos os requisitos necessários para a validação das mesmas. 

Constatei que é nas receitas manuais que existe maior probabilidade de ocorrer algum erro 

humano durante a dispensa dos medicamentos, consequência da caligrafia muitas vezes ilegível 

dos prescritores. 

6.1.4.  Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam sobre o sistema nervoso central, 

podendo causar habituação e dependência. Apesar de serem prescritos para algumas doenças, 

também podem ser usados de forma ilícita para o tráfico e consumo de drogas, implicando um 

controlo especial na sua aquisição, registo e dispensa, pelo que todo o processo se encontra 

regulamentado [12,13].  

No ato da dispensa, depois da apresentação indispensável de uma RM especial (com validade de 

30 dias), o sistema informático obriga a que seja recolhido um conjunto de dados de identificação 

quer do utente quer do adquirente (nome, data de nascimento e número do documento de 

identificação), podendo este último não ser o utente, desde que tenha mais de 18 anos e se faça 

acompanhar de documento identificativo com fotografia. A indicação do nome do médico prescritor 

também é obrigatória [13].  

Após a venda, é impresso em duplicado um registo de saída destes medicamentos (documento de 

psicotrópico), contendo toda a informação recolhida. O registo é anexado à cópia, se esta for 

manual ou materializada, ficando arquivado na farmácia durante três anos e a receita original é 

reencaminhada ao respetivo organismo comparticipante. Ao INFARMED é enviado, mensalmente, 

o registo das saídas de psicotrópicos e cópias das receitas manuais para efeitos de fiscalização 

6.1.5.  Comparticipações nos Medicamentos 

No que diz respeito à comparticipação de medicamentos pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

a legislação que vigora atualmente contempla um regime geral (em que o estado paga uma 

percentagem do PVP dos medicamentos definida em escalões de acordo com a classificação 

farmacoterapêutica) e um regime especial - o qual se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes. Contudo, embora a maioria dos utentes seja 

beneficiário da comparticipação do SNS, alguns beneficiam ainda de outros subsistemas de saúde 

que contribuem na comparticipação consoante os acordos estabelecidos, como é o caso do 
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Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), Caixa Geral de Depósitos e EDP, podendo alguns 

destes organismos ser também o principal organismo de comparticipação (comparticipação em 

complementaridade) [12-15].  

Quando o utente é beneficiário de algum subsistema complementar, por norma, na FA, é efetuada 

uma cópia da receita ou é impresso um comprovativo no caso da receita eletrónica 

desmaterializada, onde é sempre colocado o nº de beneficiário. 

No atendimento aos utentes, durante o estágio, fui-me familiarizando com este método, que de 

início parecia um pouco complexo e exigiu, por isso, uma maior atenção dado os diferentes 

regimes de comparticipação existentes. 

6.1.6.  Processamento do Receituário e Faturação 

Para finalizar o ciclo da RM e para que a Farmácia receba o valor correspondente à 

comparticipação dos medicamentos nela presente, é indispensável a organização e envio mensal 

das receitas (apesar de já se encontrar em curso o processo de desmaterialização das RM, 

através da prescrição eletrónica de medicamentos, ainda circulam muitas receitas manuais e 

eletrónicas em papel) para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) da ARS do Norte, no caso 

do organismo responsável ser o SNS, ou para a ANF, se o organismo responsável for outra 

entidade. Para isso, após finalização do atendimento, as receitas são sujeitas a uma correção 

interna, para deteção e correção de erros na dispensa ou faturação sendo depois agrupadas por 

organismos de acordo com as entidades de comparticipação e organizadas em lotes de 30. 

No final de cada mês procede-se ao fecho de todos os lotes e da sua faturação e a cada um 

associa-se um Verbete de Identificação de Lote carimbado que se baseia num resumo das 

receitas que constituem o lote. 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Todos os medicamentos que não se incluam nas caraterísticas dos MSRM anteriormente 

enumeradas são considerados MNSRM. No geral, estes são fármacos que estão indicados para 

as denominadas “patologias menores”, ou seja, patologias que podem ser resolvidas recorrendo à 

automedicação.  

É neste tipo de medicação que o farmacêutico pode ter um papel decisivo. Sempre que possível, 

deve ser evitada a automedicação, sendo privilegiada a indicação farmacêutica, isto é, um cuidado 

farmacêutico realizado em função de um doente concreto. Este cuidado quando bem direcionado, 

pode libertar o SNS de problemas de saúde de caráter não grave e autolimitado, necessitando 

para isso recolher toda a informação útil sobre o doente, ou seja, o sintoma ou motivo do pedido 

de ajuda, a duração do problema de saúde, outros problemas de saúde manifestados e a 

medicação que o doente já tome. Só após a correta identificação do problema é que é indicada 

uma opção terapêutica (MNSRM e medidas não farmacológicas), com toda a informação 

necessária, preferivelmente escrita. Contudo, há que realçar que em determinadas situações, o 

mais prudente por parte do farmacêutico é a orientação do utente para aconselhamento médico. 

Dentro deste grupo coexistem os MNSRM de venda exclusiva em farmácia (pela necessidade de 

haver acompanhamento de um farmacêutico devido a efeitos secundários que possam surgir) e os 
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restantes, que podem ser vendidos tanto em farmácias como noutros locais de venda autorizados 

[17]. 

6.2.1.  Automedicação 

A automedicação é cada vez mais comum na sociedade, como resultado da abundância de 

informação nos meios de comunicação social e na internet, aliada ao maior nível de conhecimento 

e interesse por parte da população e, também, à maior facilidade de acesso aos medicamentos. 

Estas situações podem resultar numa utilização errada dos medicamentos, podendo surgir 

complicações e os sintomas darem origem a algo mais grave. De facto, podem até ser camufladas 

outras patologias ou efeitos adversos associados ao tipo de medicação que a pessoa já toma. 

Assim, um acompanhamento farmacêutico pode minimizar estas interações. 

A legislação em vigor apresenta uma lista de possíveis situações passíveis de automedicação [16] 

sendo esta lista de utilidade bastante notória, numa altura em que a prática da automedicação é 

bastante comum. 

6.3. Medicamentos Manipulados 

Regularmente, a FA prepara diversas fórmulas magistrais, isto é, manipulados preparados de 

acordo com uma RM direcionada para um doente em particular, ou preparados oficinais, ou seja, 

quando o manipulado é preparado segundo indicações compendiais, (de um formulário ou 

farmacopeia), para dispensa direta ao utente [5].  

Durante o estágio foi-me possível proceder à preparação de alguns manipulados e à elaboração 

da respetiva ficha de preparação, embalamento, rotulagem e cálculo do preço de venda ao público 

de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria nº 769/2004 de 1 de julho. Alguns exemplos 

dos manipulados preparados foram:  

 Reconstituição de Augmentin ES® 

 Solução de álcool a 96º;  

 Tintura de iodo;   

 Solução de 30g de glicerina, 3g de tintura de iodo e 1,5g de mentol (Anexo 1).  

No que respeita a preparação de manipulados homeopáticos, verifica-se hoje, na FA, um 

crescimento exponencial pelo que, é necessário uma produção quase diária, sobretudo sob a 

forma de grânulos e gotas. Desde o início do estágio pude contactar com bastante frequência com 

esta vertente da homeopatia e dedicar parte do tempo do estágio a ajudar na manipulação dos 

homeopáticos. 

6.4. Medicamentos e Produtos Homeopáticos  

A legislação em vigor, define medicamento homeopático como “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo 

de fabrico descrito pela Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado Membro” [7].  

Uma vez que a FA possui o seu próprio laboratório de medicamentos homeopáticos, a dispensa 

destes medicamentos tem-se revelado crescente e bastante requisitada, facto que pude observar 

ao longo do estágio. De entre os que têm maior procura destacam-se Arnica Montana, Nux 

Vomica, e Ignatia amara, os quais eu tive oportunidade de dispensar a utentes que mo solicitaram. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Aliança 

Ana Inês Miguel Alves   14 
 

7. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Tal como foi referido anteriormente, na zona de atendimento ao público, a FA possui uma secção 

dedicada aos medicamentos e produtos veterinários, denominada “Espaço Animal” por ser 

aderente ao serviço com o mesmo nome, da responsabilidade da Globalvet®, o que permite uma 

relação estreita entre os farmacêuticos e médicos veterinários, essencial para o esclarecimento de 

dúvidas aos utentes [19]. Neste espaço encontram-se, essencialmente, antiparasitários internos e 

externos para cães e gatos, sob a forma de comprimidos, ampolas e coleiras, bem como alguns 

champôs.  

Este tipo de produtos apresenta importância a nível da saúde pública, já que, indiretamente, ao 

proteger a saúde dos animais de estimação, também previnem alguns problemas de saúde dos 

respetivos donos.  

Uma vez que, o meu conhecimento nesta área era bastante reduzido, pontualmente, sempre que 

se dispensava um destes produtos, os restantes colaboradores procuravam explicar-me um pouco 

como funcionava e como deveria ser aplicado. 

8. Produtos Fitofarmacêuticos 

Estes produtos, que têm como base plantas ou substâncias ativas que derivam das mesmas [7], 

são cada vez mais procurados pelo consumidor, que procura alternativas “mais naturais” aos 

medicamentos atuais e, por esse facto, existe hoje, uma grande diversidade de produtos no 

mercado, sob diferentes formas (cápsulas, comprimidos, ampolas, infusões) e para diversos fins. 

No entanto, por conterem substâncias potencialmente ativas, estes produtos podem provocar 

efeitos secundários, interagir com medicamentos, suplementos alimentares e alimentos e são alvo 

de contraindicações o que faz com que esta seja uma área importante de intervenção de 

aconselhamento farmacêutico.  

A FA distingue-se, mais uma vez, por possuir na sua equipa técnica duas farmacêuticas 

especializadas em naturopatia, com conhecimentos sólidos em fitoterapia, capazes de 

disponibilizar aos utentes um melhor aconselhamento e acompanhamento. Durante o estágio, 

sempre que possível, foram-me transmitidos muitos conhecimentos neste âmbito. Cheguei 

inclusivamente a fazer a dispensação, por exemplo, de chá de Funcho e o aconselhamento da sua 

toma a uma utente que o solicitou para aumentar a produção de leite. 

9. Suplementos Alimentares e Produtos para Alimentação Especial 

Os suplementos alimentares são produtos que possuem na sua composição substâncias 

nutrientes que surgem com o objetivo de complementar ou suplementar um regime alimentar 

adequado [20]. Estes produtos são bastante procurados pelos utentes pois, apesar de não 

substituírem uma alimentação e estilo de vida saudáveis, podem ser bastante úteis para colmatar 

eventuais falhas que possam surgir. Neste campo, a FA conta com uma variada gama de produtos 

que se destinam, por exemplo, ao reforço da memória e saúde mental, a fortalecer o sistema 

imunitário, a suplementar necessidades específicas de momentos particulares da vida, entre 

outros. Por sua vez, os produtos para alimentação especial resultam de processos de fabrico ou 

composição alternativos, que lhes conferem qualidades nutricionais específicas. Estes produtos 

destinam-se à alimentação, parcial ou exclusiva, de lactentes e crianças, bem como de indivíduos 
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com condições fisiológicas ou patológicas específicas, como doentes oncológicos, idosos, entre 

outros [21]. Nesta categoria destacam-se os produtos hiperproteicos e hipercalóricos, leites para 

lactentes hipoalergénicos, anti regurgitação, anticólicas, anti obstipantes ou leites para prematuros 

com uma composição particular. 

10. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

Nos dias de hoje, é cada vez maior a preocupação com o corpo e o bem-estar físico, sendo os 

consumidores cada vez mais exigentes e conhecedores deste tipo de produtos, procurando 

sempre as fórmulas mais inovadoras e eficazes. Em consequência do crescente aumento da 

procura deste tipo de produtos nas Farmácias e do constante lançamento de novos produtos, 

torna-se essencial que o farmacêutico conheça os principais produtos das diferentes marcas e 

esteja em permanente atualização, de modo a ser capaz de oferecer um aconselhamento de 

qualidade ao utente. 

A FA dispõe de uma diversa variedade de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, sendo as 

principais marcas: Lierac®, Phyto®, Caudalie®, SkinCeuticals®, Uriage®, Vichy® e La Roche-

Posay®. Tem ainda à disposição produtos de higiene íntima (Lactacyd®, Saugella®, entre outros) 

e de higiene oral (Hextril®, Elgydium®, G.U.M.®, entre outros).  

Durante o meu estágio pude familiarizar-me com muitos produtos deste tipo e assistir a algumas 

formações nesta área, bem como ao aconselhamento deste tipo de produtos por parte dos 

restantes profissionais da farmácia. Assim, no momento do atendimento, foi com maior segurança 

que procedi ao aconselhamento dos utentes face aos problemas colocados. 

11. Dispositivos Médicos e Artigos de Ortopedia 

Um DM trata-se de qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, cujo 

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

metabólicos. Existem inúmeros DM para as mais variadas funções, nomeadamente para fins de 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência. 

Podem também ser utilizados para o estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico e, ainda, para controlo da conceção [25].  

A FA, ao ter um espaço físico diferenciado com uma ampla gama de produtos e uma técnica de 

farmácia com elevada especialização, destaca-se nesta área pelo aconselhamento cuidado e 

personalizado ao utente, particularidade bastante importante na maioria destes artigos. 

Durante o meu estágio contactei com os vários DM, dispensando principalmente material de penso 

diverso (pensos rápidos, ligaduras, gazes, …), frascos de colheita de urina, seringas, soro 

fisiológico, luvas, entre outros. 

12. Artigos de Puericultura 

São vários os artigos de puericultura enquadrados na lei [26] e disponíveis na FA, entre os quais 

chupetas, biberões, tetinas ou fraldas, tesouras e corta-unhas, termómetros ou mesmo 

brinquedos, mas também diversos produtos para a higiene do bebé. Encontram-se ainda 

disponíveis na farmácia artigos destinados à grávida e à recém-mamã no pós-parto, dos quais se 

pode citar produtos auxiliares do aleitamento. 
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13. Contabilidade e Gestão 

Relativamente à gestão de uma farmácia destacam-se as suas três principais vertentes: a 

económica, a financeira e a fiscal. Estes fatores, embora nem sempre percetíveis na rotina diária 

da farmácia, são fundamentais e estão presentes mesmo nas tarefas aparentemente simples 

como a gestão de stocks e a realização de compras e vendas.  

Sendo esta área da responsabilidade do diretor técnico, o seu interesse foi por ele realçado, e o 

tema bastante abordado, o que me fez perceber a importância de uma viabilidade económica e 

financeira sustentável. 

14. Marketing 

O marketing é o conjunto de métodos e meios que uma empresa dispõe para vender os seus 

produtos aos clientes com rentabilidade, revelando-se cada vez mais importante em qualquer 

negócio [27]. A este nível, a FA possui um site e uma página no Facebook e no Instagram que são 

regularmente atualizadas para publicitar novos produtos ou campanhas promocionais promovidas 

ao longo do ano. 

A mais recente aposta de marketing da FA foi um ecrã LED vertical colocado numa das suas 

montras, para o qual contribuí ativamente com a criação de imagens (Anexo II) que eram aí 

colocadas sempre que se queria publicitar um produto ou serviço. Desta forma, pude também 

desenvolver e por em prática os meus conhecimentos nesta área comprovando assim a 

polivalência da profissão farmacêutica. 

15. Serviços e Cuidados Prestados na Farmácia Aliança 

De simples locais de venda de medicamentos, as farmácias transformaram-se ao longo do tempo 

em importantes espaços de saúde, oferecendo diversos serviços ao utente. Para uma assistência 

personalizada, a FA leva a cabo a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, com o 

objetivo não só de controlar a doença, como também em muitos casos identificar indivíduos não 

diagnosticados ou não medicados. Dispõe também de outros serviços como a administração de 

injetáveis e vacinas que não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação, serviço de 

enfermagem, serviço de podologia (quinzenal), consultas de tricologia e de nutrição terapêutica, 

aconselhamento especializado em naturopatia e homeopatia, recolha de medicamentos e de 

radiografias e distribuição domiciliária de medicamentos. Pontualmente, são realizados na FA 

rastreios e ações de sensibilização. 

15.1. VALORMED 

É da VALORMED a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. A FA dispõe deste sistema de recolha de medicamentos, pelo que 

informa os utentes e solicita aos mesmos a devolução dos medicamentos não utilizados ou que se 

encontram fora de validade, para que sejam colocados num contentor específico e recolhidos 

quando completos pelos fornecedores da farmácia. Além desta ação, na FA ocorre também a 

recolha de radiografias. Todo este processo contribui para menores riscos de poluição ambiental e 

acidentes domésticos com medicamentos.  
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No decorrer do estágio, pude verificar que esta prática tem vindo a aumentar por grande parte dos 

utentes, a qual considero ser importante continuar a incentivar. 

16. Serviços Farmacêuticos Prestados na Carlton Life Júlio Dinis 

Este estágio na FA permitiu-me experienciar e participar em outras práticas para além das já 

referidas e vivenciadas em FC. É o caso da oportunidade que tive, durante alguns dias, em 

acompanhar e colaborar com a farmacêutica responsável pela prestação de serviços 

farmacêuticos na Carlton Life Júlio Dinis (CL). Trata-se de uma estrutura residencial para idosos 

que “estabelece a ponte entre soluções tradicionais de âmbito social e a assistência prestada em 

unidades de saúde especializadas, com a mais-valia de um serviço hoteleiro” [28]. Presentemente 

existe uma parceria entre esta instituição e a FA, em que esta oferece um serviço inovador ao 

disponibilizar um farmacêutico, todos os dias úteis, que faz a distribuição diária dos fármacos, em 

dose individual a todos os utentes. É também da sua responsabilidade o acompanhamento 

farmacoterapêutico dos utentes em cooperação com outros profissionais de saúde. Devo 

acrescentar, que na FA fiz a recolha e preparação da medicação para cada doente e por ela 

solicitada, três vezes por dia. Participei, ainda, na elaboração do Manual de Procedimentos, para 

vigorar nesta instituição.  

17. Formação Contínua 

É um tempo de dispersão, de grandes mudanças, aquele que estamos a viver. Atualmente, é tão 

rápida a evolução da nossa sociedade que exige um sério esforço de atualização por parte de 

cada um.  

O farmacêutico necessita de uma atualização constante dos saberes e competências. Assim 

considero fundamental a frequência de formações direcionadas para as áreas que respondam às 

necessidades do utente, com o objetivo de aprender novas metodologias que sejam importantes 

“ferramentas” nesse processo e que permitam uma maior valorização pessoal enquanto 

farmacêutica. Empenhei-me, por isso, na atualização e construção de um conhecimento 

profissional que conduzisse à melhoria das práticas, frequentando formações tanto internas como 

externas, enumeradas na Tabela 8 do Anexo III. 

18. Considerações Finais do Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

O presente estágio curricular permitiu complementar a minha formação profissional ao acrescentar 

competências à minha formação científica e teórica adquirida ao longo dos anos de frequência 

académica. A oportunidade de estagiar na FA permitiu-me entender a dinâmica de uma farmácia 

comunitária e, ao mesmo tempo, qual o meu papel como futura farmacêutica. 

O farmacêutico é o centro da relação entre o utente e o correto uso do medicamento, conferindo-

lhe a possibilidade de despoletar os mecanismos necessários a uma efetiva e harmoniosa 

colaboração entre todos os intervenientes, com vista a uma pedagogia de sucesso. Ele gere as 

relações com todos os intervenientes no processo farmacêutico.  

As aprendizagens adquiridas permitir-me-ão novas abordagens a nível profissional, o que se 

traduzirá, inequivocamente, num reforço da minha autonomia e sentido de responsabilidade fruto 

da experiência adquirida. 
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Este estágio constituiu um suporte para as minhas dúvidas e inquietações e, desta forma, o 

encontrar sentido e significado para o meu futuro trabalho.  

Durante a sua duração, constituiu sempre uma preocupação a assiduidade e pontualidade de 

forma a não prejudicar o decorrer normal das rotinas da farmácia e não provocar quebras no ritmo 

de trabalho.  

Em suma, terminado o estágio curricular, considero que foi um trabalho muito positivo e 

enriquecedor não só a nível profissional, como também a nível pessoal, saí indubitavelmente mais 

rica pelo que aprendi, vivi e senti com toda a equipa técnica e utentes. 

O trabalho realizado, permitiu a troca de ideias sobre as melhores formas de atuação, tendo 

sempre presente o bem-estar do utente, favorecendo uma adequada instrução prática e integrada 

nas atividades farmacêuticas, fomentando a aquisição, consciencialização e implementação da 

ética e deontologia próprias da profissão farmacêutica. 

Com este estágio, alguns passos foram dados, mas espera-me ainda uma longa caminhada que 

irá ser percorrida dia após dia, com novas apostas e dificuldades. 

PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS 

TEMA I: Infeções de Inverno – Prevenir e Recuperar…naturalmente 

1. Enquadramento e Objetivos 

O tema deste primeiro projeto surgiu um pouco como consequência da época do ano em que o 

meu estágio se iniciou em Portugal (início de dezembro). De facto, nesta época é necessário 

renovar/reforçar o guarda-roupa com todos aqueles acessórios que nos trazem conforto e 

aconchego e ajudam a resistir aos dias frios, que caraterizam este período. No entanto, apesar de 

estes ajudarem a prevenir doenças, não são de todo suficientes, sendo necessário um reforço 

paralelo do armário dos medicamentos que normalmente todas as famílias têm em casa. Porém, 

este não deve ser abastecido como se da despensa se tratasse, é necessário fazê-lo contando 

sempre com a ajuda do médico ou farmacêutico para que o mesmo se adeque às necessidades e 

aos problemas de saúde que costumam surgir. Para isso, primeiramente é necessário identificar 

os problemas de saúde para depois se encontrarem as respostas mais adequadas para o 

tratamento ou alívio dos sintomas. No entanto, durante o meu estágio, pude verificar que as 

pessoas, após o surgimento dos primeiros sintomas característicos das infeções respiratórias 

habituais desta altura do ano, se dirigiam à farmácia com o intuito de comprar os medicamentos 

alopáticos mais conhecidos através dos anúncios televisivos. Apercebi-me que havia uma 

crescente procura de medicamentos dirigidos para o alívio de um determinado sintoma, levando a 

que, muitas vezes, duplicassem o efeito terapêutico com os medicamentos diferentes que 

pretendiam adquirir.  

Esta prática despertou-me para a importância de se apostar, para além da medicação habitual 

indicada para estes casos, no contributo que as plantas medicinais podem ter na prevenção, ao 

reforçarem o sistema imunitário e no rápido alívio dos sintomas quando aplicadas isoladamente ou 

em conjunto com os antigripais existentes no mercado. Foi assim, que decidi apostar na 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Aliança 

Ana Inês Miguel Alves   19 
 

elaboração de um panfleto (Anexo IV) que teve por objetivo elucidar os utentes para os benefícios 

da fitoterapia na prevenção e combate a esses problemas de saúde para assim poderem tirar 

partido dos melhores momentos que esta estação reserva. 

A encabeçar a lista de “agressores” do bem-estar no inverno estão as infeções respiratórias, como 

a gripe e a constipação.  

2. Infeções Respiratórias 

A gripe e a constipação apresentam-se, como atrás referi, como os problemas de saúde mais 

comuns no Inverno, e os principais responsáveis por este cenário são os vírus. Estas infeções 

respiratórias embora partilhem alguns sintomas, têm causas e consequências diferentes e devem 

ser também combatidas de formas distintas, pelo que não devem ser confundidas [29]. 

2.1. Gripe 

A gripe é uma infeção respiratória aguda de curta duração (de 5 a 7 dias), surgindo principalmente 

entre novembro e março [30]. É provocada pelo vírus Influenza, facilmente transmitido pelo ar, 

através de aerossóis (que se formam quando se tosse ou espirra) ou por contacto físico direto com 

superfícies infetadas (apertos de mão), sendo o nariz a principal porta de entrada no organismo 

onde, depois de se multiplicar, se propaga para a garganta e demais vias respiratórias, incluindo 

os pulmões afetando, progressivamente, todas as células epiteliais do trato respiratório superior 

[31,32]. De realçar que o vírus pode ser transmitido por quem está infetado mesmo que ainda não 

apresente sintomas pois, o período de contágio ocorre desde um a dois dias antes até cerca de 

sete dias após aparecerem os primeiros sintomas. Nas crianças este período pode ser maior. 

Contudo, o período de maior risco acontece quando existem sintomas, sobretudo febre [30,33]. 

A circulação anual deste vírus constitui, em todo o mundo, uma das maiores causas de 

morbilidade e mortalidade (Figura 1). Apresenta-se, na maior parte das vezes, sob a forma 

epidémica atingindo todos os anos um número bastante significativo de pessoas [34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Evolução semanal do número de óbitos por todas as causas, taxa de incidência semanal 
provisória de síndroma gripal por 105 habitantes e vírus predominante por época gripal, desde a semana 40 
de 2007. 
Retirado de [37]. 
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As epidemias sazonais nas zonas temperadas, como é o caso de Portugal, aparecem no final do 

outono, inverno e início da primavera pois o tempo frio e seco permite que o vírus sobreviva mais 

tempo fora do nosso organismo [38]. Além disso, outra estratégia de sobrevivência é a sua 

elevada taxa de mutação da qual resulta a grande variedade de estirpes [39]. 

Segundo o SNS a época gripal 2016-2017 começou em outubro e terminou em meados de maio 

de 2017 [40]. 

Relativamente a Portugal, a vigilância epidemiológica da gripe é assegurada pelo Programa 

Nacional de Vigilância da Gripe (PNVG), através da integração da informação das componentes 

clínica e virológica. Esta informação revela-se de extrema importância já que a componente 

clinica, assegurada pelos médicos de família pertencentes à Rede Médicos-Sentinela, permite 

semanalmente calcular taxas de incidência que possibilitam descrever a intensidade e evolução da 

epidemia de gripe. Por seu lado a componente virológica, através do diagnóstico laboratorial, 

permite identificar as diferentes estirpes de vírus em circulação, assegurando uma caracterização 

atualizada necessária ao desenvolvimento de vacinas eficazes. Durante o período de Inverno é 

possível ter acesso a toda esta informação através do Boletim de Vigilância Epidemiológica da 

Gripe que é disponibilizado semanalmente [34]. O PNVG ao facultar informação sobre a altura do 

ano em que surgem os surtos possibilita agir precocemente ao determinar o melhor calendário 

para vacinar, as idades e o tipo de doenças que torna as pessoas mais vulneráveis à infeção, isto 

é, estabelecendo os grupos de risco [41]. 

2.1.1. Vírus Influenza 

O vírus da gripe é um vírus RNA pertencente à família Orthomyxoviridae [34,35]. Geralmente 

possui uma forma esférica com um diâmetro de 80-120 nm, sendo a sua superfície coberta por 

glicoproteínas (Figura 2) com funções essenciais ao vírus: a hemaglutinina, responsável pela 

ligação do vírus ao recetor celular das células onde este se irá multiplicar; e a neuraminidase que 

promove a libertação dos vírus recém-formados da célula infetada e que irão à conquista de novas 

células [42,36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura tridimensional do vírus Influenza. 

Adaptado de [43]. 
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Existem 3 tipos de vírus da gripe - A, B e C – classificados consoante as propriedades antigénicas 

das glicoproteínas referidas anteriormente. Os tipos A e B são os únicos capazes de provocar 

doença com um impacto significativo na saúde humana, sendo os responsáveis pelas epidemias 

sazonais que ocorrem todos os anos, uma vez que as suas proteínas de superfície sofrem 

variação antigénica. O tipo A é, no entanto, mais severo por não infetar apenas a população 

humana mas também outras espécies animais, dando origem por vezes a pandemias, quando 

alguns desses vírus têm origem zoonótica como foi o caso da pandemia de 2009, originada pelo 

novo vírus da gripe A H1N1. Esta classificação (H1N1), surge pois o vírus da gripe A é classificado 

em diferentes subtipos dependendo da variabilidade das duas proteínas virais, hemaglutinina e 

neuraminidase. Presentemente conhecem-se 16 tipos diferentes de hemaglutinina (H1-H16) e 9 

de neuraminidade (N1-N9) sendo  os subtipos de vírus da gripe A (com resposta epidemiológica e 

clínica especifíca) o resultado da combinação dos diferentes tipos das duas proteínas atrás 

mencionadas [34,36,42]. 

O tipo C é antigenicamente estável e por isso apenas causa uma gripe suave ou assintomática 

[35,36,42]. 

2.1.2.  Sintomas 

Nem todas as pessoas infetadas com o vírus da gripe ficam doentes. No entanto, quando isso 

acontece, deteta-se normalmente pelo aparecimento súbito dos sintomas ao fim de dois a quatro 

dias após o contágio, os quais incluem: mal-estar geral, fraqueza, calafrios, febre elevada (38º – 

40ºC), cefaleias e mialgias intensas, congestão nasal, dor de garganta, tosse seca e, só 

raramente, espirros e irritação ocular (Figura 3). A recuperação, para a maioria das pessoas, dá-

se ao fim de uma semana, embora a tosse e a fadiga 

possam perdurar por cerca de duas semanas [32,44,45]. 

Nas crianças podem surgir também náuseas, vómitos e 

diarreia, bem como prostração, sobretudo nas mais 

pequenas. A febre tende a ser mais elevada e podem 

desenvolver-se infeções a nível dos ouvidos (otite), 

sintomas que são pouco comuns em adultos [32,44].  

Apesar de geralmente a gripe ter uma evolução pouco 

grave, podem surgir complicações aliadas a sintomas 

mais graves, como o desenvolvimento de bronquite e 

pneumonia ou o agravamento de doenças preexistentes, 

que podem levar ao internamento hospitalar 

particularmente em indivíduos pertencentes a grupos de 

risco – idosos, grávidas, crianças pequenas e doentes 

crónicos [44,45]. 

 

 

 

 

Figura 3 - Os sintomas provocados pelo 
vírus da gripe manifestam-se 
frequentemente em vários órgãos do corpo 
humano. 

Adaptado de [44]. 
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2.1.3.  Tratamento 

A gripe requer, habitualmente, apenas terapêutica sintomática – para a febre, dor e congestão 

nasal - dada a sua duração de apenas alguns dias para a maioria das pessoas [46]. 

E possível, hoje, bloquear a multiplicação dos vírus responsáveis pela gripe através de 

medicamentos inibidores que já existem no mercado. São os chamados antivirais que, embora 

não substituam a vacinação, impedem dentro do hospedeiro a replicação do vírus e, por isso, são 

considerados um indispensável coadjuvante à vacina contra a gripe para o tratamento e 

prevenção da doença. Exercem um papel preventivo podendo ajudar a evitar a infeção ou mesmo 

reduzir a duração dos seus sintomas em um ou dois dias atendendo ao início da sua toma: se esta 

ocorrer antes da infeção ou logo nos dois dias a seguir ao inicio dos sintomas; ou se ocorrer após 

a infeção estar estabelecida mas o mais cedo possível [46]. 

A amantadina e a rimantadina são os antivirais contra a gripe há mais tempo no mercado e por 

isso mesmo com mais limitações, tais como: só atuar eficientemente contra o tipo A do vírus 

Influenza; e ter efeitos adversos associados [46]. 

Os novos antivirais inibidores de neuraminidase - o zanamivir e o oseltamivir (o conhecido 

Tamiflu®) – alargam o seu campo de ação ao tratar também a doença causada pelo tipo B do 

vírus Influenza [46]. 

Já os antibióticos pelo facto de atuarem apenas sobre bactérias não são eficazes contra a infeção 

viral. O seu uso só é recomendável quando a gripe evolui para uma infeção bacteriana (como a 

pneumonia, por exemplo) [32,46]. 

Habitualmente, o organismo de uma pessoa saudável consegue, em poucos dias, dominar a 

infeção e eliminar o vírus. Para isso é recomendável que o doente repouse, faça uma boa 

alimentação e tome bastantes líquidos para se manter hidratado [46]. 

2.2. Constipação 

A constipação é uma doença contagiosa cujos principais agentes etiológicos incluem rhinovirus 

(30-50%), vírus sincicial respiratório (VSR), vírus parainfluenza, adenovírus e coronavírus (10-

15%). [33,47] 

As constipações partilham alguns sintomas com a gripe, com a diferença de que se declaram 

gradualmente, são menos graves e afetam com menor intensidade o sistema respiratório afetando 

apenas as vias respiratórias superiores (rinorreia alternada com congestão, espirros, irritação da 

garganta - por vezes com tosses produtiva) podendo ocorrer também irritação ocular e dor de 

cabeça. Raramente incluem dores no corpo, cansaço ou fraqueza e febre. No entanto, nesta 

última, a acontecer a temperatura é muito baixa (< 38ºC) [29,32]. 

Outra diferença entre estas duas patologias reside na prevenção pois, contrariamente à gripe, é 

impossível prevenir o início de uma constipação, já que não existem vacinas ou medicamentos 

impeditivos da infeção.  

2.3. Prevenção 

Tal como reforçamos “os armários” também nesta altura do ano devemos reforçar as nossas 

defesas, para combater este tipo de doenças e a prevenção é, sem dúvida, a melhor forma de o 

fazer.   
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2.3.1.  Vacinação 

A vacinação anual contra a gripe constitui a medida de prevenção mais importante pois o seu 

objetivo principal é proteger as pessoas mais vulneráveis – idosos, grávidas, crianças pequenas e 

doentes crónicos, com doenças cardíacas e respiratórias como a asma, por exemplo - prevenindo 

a doença e as suas complicações. Uma vez que o vírus sofre mutações frequentes tornando-o 

diferente de ano para ano, é necessário repetir a vacina anualmente, sempre que o médico 

considere essencial. A vacina reduz a probabilidade de ter gripe e, no caso de contágio, a doença 

apresenta-se mais ligeira, com menos sintomas, reduz o risco de complicações, tornando mais 

fácil a recuperação [45]. 

Segundo a Direção geral de Saúde [48], “a vacinação contra a gripe é fortemente recomendada a: 

 Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 

 Doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 meses de idade); 

 Grávidas; 

 Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (ex.: lares de idosos). 

Aconselha-se também a vacinação às pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos. 

A vacina está disponível, gratuitamente, nos centros de saúde para alguns dos grupos de risco. As 

pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita podem adquirir a vacina nas farmácias, sob 

prescrição médica, beneficiando de comparticipação de 37%.”  

O calendário de vacinação abrange os meses de outubro a dezembro preferencialmente, contudo, 

a vacina pode ser administrada durante todo o outono e inverno. 

2.3.2.  Fitoterapia 

A melhor prevenção contra gripes e constipações, as duas infeções visadas neste relatório, é 

conseguir um sistema imunitário forte. Isso poderá obter-se pondo em prática hábitos saudáveis 

como descansar adequadamente e fazer uma alimentação equilibrada de forma a proporcionar ao 

sistema imunitário todos os elementos (vitaminas, minerais) de que necessita [49]. Contudo, não 

obstante terem-se respeitado esses requisitos, nem sempre se conseguem os resultados 

pretendidos, pelo que, muitas vezes, o nosso organismo precisa de uma ajuda extra. Esta ajuda 

pode ser procurada nas plantas pois estas podem facultar as substâncias necessárias para o 

equilíbrio vital do organismo. 

Não é de hoje o recurso às plantas para tratar ou prevenir de forma natural os diversos problemas 

que afetam o corpo humano. Em todo o mundo, o homem foi, ao longo dos séculos, adquirindo e 

acumulando conhecimentos sobre as plantas a as suas propriedades terapêuticas. Estas são hoje 

valorizadas ao ser reconhecida e comprovada cientificamente a eficácia dos medicamentos à base 

de plantas [50,51].  

Encontram-se propriedades imunoestimulantes numa ampla gama de plantas e, algumas delas, 

podem desempenhar uma ação direta contra os patogénicos responsáveis pela infeção, quando 

são combinadas (Tabela 3) pois atuam de forma sinérgica, aumentando a sua eficácia [49]. 
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Tabela 3 - Combinações recomendadas das principais plantas indicadas para os alguns dos problemas do 
aparelho respiratório. 

Adaptado de [51]. 

Atividade Substâncias 

Afonia, rouquidão Própolis Eucalipto 

Amigdalite, anginas, dor de 

garganta (inflamação) 
Própolis 

Bronquite 

Equinácea Eucalipto Própolis 

Alcaçuz 

Tomilho 

Imunoestimulante 

Equinácea 

Acerola Equinácea 

Própolis Equinácea 

Estado gripal Acerola Própolis 

Prevenção de infeções 

invernais (gripes, constipações) 
Equinácea 

Rinite Eucalipto Própolis 

Sinusite 
Própolis 

Tomilho 

Tosse 

Eucalipto 

Alcaçuz 

Tomilho 

  

Não é contraditório afirmar que apesar dos milénios de experiência, a fitoterapia ainda se encontra 

numa fase incipiente, tendo em atenção a diferença entre o número de espécies botânicas que 

crescem à face da terra e o número das registadas na farmacopeia ou utilizadas atualmente. 

2.3.2.1. Acerola (Malpighia glabra) 

 Antioxidante 

 Estimulante do sistema imunitário  

 Tónico instantâneo  

Parte utilizada: fruto 

Origem: a Acerola é o fruto de um pequeno arbusto com o mesmo nome que cresce nas florestas 

secas da América do Sul, da América Central e da Jamaica. É um fruto pequeno, de cor de tijolo, 

muito parecido com a cereja sendo, por isso, também conhecido como “cereja de Barbados” [51].  

Propriedades: este fruto contém oligoelementos como cálcio, ferro, magnésio e fósforo, vitaminas 

A, B6 e, mais importante ainda, a vitamina C, tendo 100 vezes mais desta do que uma laranja. A 
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vitamina C da Acerola, comparada com o ácido ascórbico cristalino de produção industrial, está 

sempre associada a outros cofatores, nomeadamente bioflavonoides, ou vitamina P, cujas 

propriedades, idênticas auxiliam as da vitamina C, potenciando-lhe os efeitos. 

Uma vez que tem as mesmas qualidades que a vitamina C, a Acerola torna-se por isso um tónico 

excelente. Além disso, estimula as funções do sistema imunitário e as defesas do organismo 

sendo indicada na fadiga transitória ou persistente, bem como para ajudar a prevenir infeções 

invernais (como a gripe, ou problemas otorrinolaringológicos [51]. 

2.3.2.2. Alcaçuz (Clycyrrhiza glabra L.) 

 Expetorante 

Parte utilizada: raiz  

Origem: existem umas 12 espécies de Alcaçuz repartidas pelos 5 continentes contudo, o Alcaçuz 

medicinal é uma planta originária da zona mediterrânea, do Centro e Sul da Rússia, da Ásia Menor 

até à Pérsia, criando-se em terras profundas, preferencialmente argilosas [52].  

Propriedades: esta planta revela-se muito benéfica em determinadas afeções digestivas e 

respiratórias por conter como constituinte a glicirrizina, uma saponina triterpénica que aumenta a 

produção de secreções brônquicas por irritação da mucosa e favorece a mobilização das mesmas. 

Por apresentar propriedades expetorantes, antitússicas e antisséticas respiratórias, recomenda-se 

em catarros, tosse, bronquite, etc. [52]. 

2.3.2.3. Equinácea (Echinacea purpurea) 

 Imunoestimulante 

 Prevenção de gripes e constipações  

Parte utilizada: raiz 

Origem: originária das pradarias da América do Norte, gera-se nas planícies e nas margens 

arenosas dos rios [52]. 

Propriedades: os vários constituintes das raízes organizam-se para combater invasores 

indesejados com um sistema imunitário altamente eficaz. Distinguem-se polissacáridos (que 

protegem as células dos ataques virais) e alcamidas (com propriedades antibacterianas e 

antifúngicas) [51,52]. Estas substâncias contribuem especificamente para o aumento dos níveis de 

leucócitos e para a síntese do interferão (molécula essencial para a imunidade) reforçando desta 

forma o sistema imunitário [51-53]. 

Vários estudos mostram a atividade imunoestimulante da Equinácea em várias doenças 

resultantes de um sistema imunitário fraco ou debilitado. Um deles recente [54], envolvendo 1600 

pacientes concluiu que os extratos de Equinácea diminuem as probabilidades de contrair 

constipações em 58%, diminuindo ainda a duração média da sua manifestação para apenas 1,4 

dias. Associados à ingestão de vitamina C, originaram uma redução de 86% na incidência da 

doença. Este resultado reconfirma a eficácia da tradicional toma de Equinácea e de vitamina C, 

realizada por milhões de pessoas, no mundo inteiro, para prevenir e ajudar a tratar gripes e 

constipações. 

Não tóxica e sem efeitos secundários conhecidos, a Equinácea é uma planta para tomar em 

tratamentos com duração de um a três meses, antes do início do inverno, para reforçar a proteção 
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contra as infeções repetidas. Para além disso, pode ser utilizada para fins profiláticos, quando o 

organismo se encontra em condições de stresse ou de enfraquecimento físico ou moral que 

deprimem o sistema imunitário [51].  

2.3.2.4. Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 

 Bronquite aguda e crónica 

 Tosse 

 Resfriados  

Parte utilizada: folhas 

Origem: árvore de grande porte, natural da Austrália, o Eucalipto foi introduzido no sul de França, 

na região de Provença, onde já é autóctone [52]. 

Propriedades: as folhas muito aromáticas do Eucalipto são ricas num óleo essencial cujo principal 

componente é o Eucaliptol. Este óleo essencial é mucolítico (fluidifica as secreções pulmonares, 

favorecendo a sua eliminação), antitússico e elimina a irritação dos brônquios associada à 

bronquite aguda e crónica. Além disso, apresenta também boa atividade antibacteriana. 

A folha desta planta é indicada para o tratamento das infeções do sistema respiratório, sobretudo 

porque o seu óleo essencial é em grande parte eliminado através dos pulmões, permitindo-lhe 

atuar diretamente sobre a garganta e sobre os brônquios [51,52]. 

2.3.2.5. Própolis 

 Tratamento e prevenção de problemas respiratórios 

 Imunoestimulante 

 Antissético respiratório 

Origem: a Própolis é uma substância recolhida pelas abelhas das resinas e secreções da casca 

das árvores, que é transladada e modificada por elas, em parte com as secreções das suas 

glândulas salivares, para forrar as paredes interiores da colmeia e assim a proteger de possíveis 

infeções provocadas por agentes externos [51,52]. 

Propriedades: existente em pequenas quantidades no mel, a Própolis possui muitas propriedades 

preventivas e terapêuticas derivadas sobretudo dos flavonoides que contém, que graças à sua 

ação antisséptica, ajudam o organismo a combater diversas infeções do sistema respiratório 

(gripes, constipações, bronquite, faringite, anginas e rinite) e a estimular as defesas do organismo. 

Não tóxica, esta substância é considerada um potente antibiótico natural, ao qual as bactérias não 

desenvolvem resistência, não possuindo os efeitos secundários adversos dos habituais fármacos 

de primeira linha [51,52,55]. 

2.3.2.6. Tomilho (Thymus vulgaris) 

 Antissético  

 Antitússico  

 Expetorante e mucolítico 

Parte utilizada: folhas e flores 

Origem: é originário da zona mediterrânica ocidental sendo muito abundante em lugares secos, 

áridos e pedregosos [52]. 
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Propriedades: pela sua ação antimicrobiana recomenda-se em infeções respiratórias, digestivas e 

geniturinárias. Tem ação antimicrobiana [56] que é reforçada pela capacidade que apresenta de 

estimular o aumento dos glóbulos brancos no sangue, tal como foi demonstrado 

experimentalmente [57]. Além disso, tem ainda atividade antitússica, por ser espasmolítico ao 

nível das vias respiratórias; broncodilatadora (óleo essencial reforçado pelos flavonoides derivados 

do luteolol); expetorante e mucolítica, provocando um aumento e maior fluidificação das secreções 

bronquiais, que favorecem a sua eliminação [52]. Assim, devido a estas características o tomilho 

pode ser benéfico para o aparelho respiratório, nomeadamente em sinusites, laringites, catarros 

brônquicos e bronquites, asma, tosse espasmódica e tosse convulsa. Nestes casos recomendam-

se infusões, banhos a vapor e inalações [55].  

3. Intervenção Farmacêutica 

A campanha de sensibilização da prevenção e tratamento da gripe e constipação foi realizada 

durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro com recurso a um panfleto como meio de 

transmissão da mensagem aos utentes, tendo como slogan “Infeções de Inverno – Prevenir e 

Recuperar…naturalmente” (Anexo IV). Este foi distribuído gradualmente à medida que os utentes 

vinham solicitar a tradicional medicação alopática para combater os primeiros sintomas 

característicos das infeções respiratórias mais comuns naquela altura do ano – gripe e 

constipação. Tentei, com a ajuda do panfleto, sensibiliza-los para as vantagens da fitoterapia 

quando aplicada de forma preventiva ou em associação com a medicação tradicional para o 

tratamento destas patologias. 

Por parte do público houve uma boa receção a esta iniciativa que se traduziu nas dúvidas 

colocadas e no interesse demonstrado em adquirir informação mais detalhada sobre os conteúdos 

abordados bem como na compra imediata de alguns desses produtos após aconselhamento dos 

mesmo, o que reflete, de certa forma, o entusiasmo crescente pelos tratamentos naturais a que 

assistimos hoje em dia. Esta intervenção, por outro lado, proporcionou momentos de interação ao 

estimular a partilha, esclarecimento e a troca de conhecimentos entre todos os colegas da 

farmácia, o que possibilitou o relembrar de toda a importância inerente a esta temática. Deste 

modo, foi possível efetuar-se a transmissão de conhecimentos e o esclarecimento dos utentes 

com maior segurança e objetividade. 

4. Considerações Finais 

Por tudo aquilo que atrás foi dito, conclui-se que nesta época do ano é fundamental reforçar as 

nossas defesas para fazer face a determinadas doenças que surgem com o aproximar do tempo 

frio. Devemos apostar na prevenção como a melhor forma de as combater e, aqui, podem ter um 

papel fundamental as plantas quer utilizadas em separado quer em conjunto, pelos resultados 

positivos apresentados. 

O farmacêutico tem neste tema um papel ativo pois necessita avaliar a situação clinica, aconselhar 

e informar não só das opções de tratamento disponíveis, bem como, das medidas não 

farmacológicas que possam promover a proteção do organismo. Por outro lado, o farmacêutico 

deve exercer um papel de autocritica e desta forma saber o momento certo em que o seu papel 
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terminou e aconselhar a consulta de outro técnico de saúde, nomeadamente em caso de 

persistência ou agravamento dos sintomas iniciais.  

Por tudo isto, conclui-se que a transmissão de conhecimentos à população nunca é demais 

quando se pretende promover a saúde constituindo a farmácia comunitária um meio eficaz de o 

alcançar. 

 

TEMA II: À conversa com…os métodos contracetivos 

1. Enquadramento e Objetivos 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a sexualidade “é uma energia que nos motiva a 

procurar amor, contacto, ternura e intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, 

movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia 

pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física 

e mental.” (OMS, 1992).  

O tema deste projeto surge principalmente por ter assistido, logo no inicio do estágio, a uma 

crescente procura de contraceção de emergência hormonal, também conhecida como “pílula do 

dia seguinte,” por jovens que a solicitavam repetidamente levando-me a crer que a utilizariam 

como método contracetivo regular. Dado o enquadramento da FA junto da escola profissional 

Profitecla Porto com alunos que, nesta fase de estudos, poderão eventualmente já ter iniciado 

uma vida sexual ativa e, por artigos que tinha lido acerca desta temática, como profissional de 

saúde achei que seria um tema pertinente e atual. 

Na revista Dependências do mês de novembro de 2014 [58], publicada pelo Portal da Saúde, o 

Prof. Doutor J. Machado Caetano dá uma entrevista em que ao falar de um comportamento de 

risco ligado à sexualidade, reforça que é necessário entender que é a Educação que pode mudar 

comportamentos e não a informação. Aquela deve começar na idade infantil e prolongar-se à 

idade adulta mas adaptada corretamente aos públicos-alvo. Num outro artigo [59] corrobora o que 

atrás foi dito afirmando “Num país como Portugal, que tem na União Europeia um dos primeiros 

lugares na incidência da SIDA, Toxicodependência, Alcoolismo, Gravidez não desejada da 

adolescente, Tuberculose, etc., a Educação para a Sexualidade não é só necessária mas 

também é indispensável e urgente!” 

Ora a Educação Sexual em Meio Escolar encontra-se regulada por um conjunto de diplomas 

legais, normativos e documentos orientadores, que vêm demonstrar que estas matérias “têm 

merecido, em tempos mais recentes, particular atenção por parte da sociedade portuguesa” [60]. 

São disso exemplo tanto a Lei nº 60/2009 
que veio estabelecer “a aplicação da educação sexual 

nos estabelecimentos de ensino básico e ensino secundário” como a Portaria nº 196-A/2010 de 9 

de abril que orienta e explicita o conceito atual de educação para a saúde.  

Também o Prof. Doutor J. Machado Caetano, no artigo já mencionado [59], diz que os jovens 

devem ter as condições educacionais para poderem escolher, com toda a liberdade, os 

comportamentos mais saudáveis e assim evitar os de risco.  

Foi assim que achei que este tema podia ser benéfico para a FA, uma vez que aponta para uma 

cooperação intersectorial na Promoção da Saúde/Saúde Sexual e Reprodutiva e Prevenção da 
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SIDA e outras IST entre esta e a escola. Procurei que este projeto se adequasse ao grupo etário a 

que se destinava e, de certa forma, concretizasse o objetivo de contribuir para uma vivência mais 

informada e mais responsável da sexualidade por parte destes jovens. 

 “A realidade que importa sublinhar é que a informação sexual e reprodutiva não promove a 

promiscuidade nem o início precoce da atividade sexual mas, antes pelo contrário, contribui para 

elevado nível de abstinência, um início mais tardio da atividade sexual, maior uso da contraceção 

e um menor número de parceiros sexuais. (…) Acima de tudo a Família, a Escola e a Comunidade 

não podem perder mais tempo e de modo multidisciplinar devem proporcionar Educação Cívica, 

para a Saúde e para a Sexualidade a todos os jovens.” [59]. 

Tendo consciência que neste projeto não me era possível abordar todos os comportamentos de 

risco e suas consequências de forma esmiuçada, optei por falar da realidade que me “tocou” – 

contraceção oral de emergência - e que poderia trazer uma mais-valia para a farmácia já que esta 

contacta com a situação no dia-a-dia. Porém, não o poderia fazer sem contextualizar o seu 

aparecimento/uso dentro dos restantes métodos contracetivos.  

2. A Educação Sexual em Meio Escolar 

O início da atividade sexual da maioria dos jovens ocorre na adolescência [61]. No entanto, 

estudos recentes dão conta de uma mudança nos países industrializados quer na idade de início 

da atividade sexual, quer na prevalência de infeções sexualmente transmissíveis (IST). No 

primeiro caso a idade está a diminuir e no segundo está a aumentar [62,63]. No âmbito da saúde 

sexual e reprodutiva e da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, são os 

adolescentes, por isto mesmo, considerados grupo de intervenção prioritária. Daí que desde a 

publicação do primeiro documento legal sobre Educação Sexual nas Escolas - Lei 3/1984 de 24 de 

março [64], outros diplomas legais, normativos e documentos orientadores se lhe seguiram, 

demonstrativos da importância que esta adquiriu. A educação sexual foi integrada por lei na 

educação para a saúde e atualmente este conceito “tem subjacente a ideia de que a informação 

permite identificar comportamentos de risco, reconhecer os benefícios dos comportamentos 

adequados e suscitar comportamentos de prevenção.” [60]. 

Dados nacionais mostram 

que em Portugal tem 

vindo a diminuir o número 

de adolescentes que 

engravidam por ano, ao 

mesmo tempo que 

aumenta o uso de meios 

contracetivos em 

associação (pílula e 

preservativo) [65,66]. Isto 

parece já refletir uma 

maior informação, 

consciencialização e Figura 4 - Análise de comportamentos e práticas por grupo etário: Pensa no 
uso de preservativo como? 

Retirado de [67]. 
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autorresponsabilização dos jovens. O mesmo se pode verificar aquando do último estudo sobre 

avaliação das práticas contracetivas das mulheres em Portugal [67], o grupo etário dos 15 aos 19 

anos é o que possui maior conhecimento face ao uso do preservativo (Figura 4). No entanto, 

quando questionadas 

sobre os métodos 

contracetivos 

conhecidos esse 

mesmo grupo etário 

demonstra ter pouco 

conhecimento de outros 

métodos contracetivos 

para além da pílula 

(qualquer tipo) e do 

preservativo masculino 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

3. Contraceção 

A contraceção permite vivenciar uma sexualidade em pleno e sem sobressaltos já que possibilita 

planear/calendarizar o momento de crescimento da família evitando assim uma gravidez 

indesejada. 

Não podemos dizer que há um método contracetivo ideal, pois que há diversas condicionantes a 

ter em conta no momento da sua escolha como o estado de saúde, a frequência da atividade 

sexual, o número de parceiros, o risco face à exposição a doenças sexualmente transmissíveis e o 

desejo de engravidar no futuro [68]. Este é ajustado a cada caso com a ajuda de especialistas.  

De referir que, em Portugal, os utilizadores dos serviços públicos de saúde têm à  sua disposição 

consultas de planeamento familiar  e métodos  contracetivos  gratuitos, de acordo com a 

legislação  em vigor [64]. Apesar disso, as gravidezes não  planeadas continuam a registar 

 números bastante significativos [69] talvez resultado da baixa frequência  de consultas de 

planeamento familiar ou de consultas de ginecologia, que contribuem para a falta de informação 

sobre conceção ou ainda pelo uso incorreto dos métodos contracetivos escolhidos. 

4. Métodos Contracetivos 

Também nenhum método contracetivo garante eficácia total contra uma gravidez, a sua 

vulnerabilidade pode depender de falhas do próprio método ou do seu uso incorreto. 

No entanto, hoje em dia, existem diversos métodos contracetivos (Tabela 4), hormonais e não 

hormonais, com maiores taxas de sucesso do que os considerados naturais – método do 

Figura 5 - Avaliação de conhecimentos: Que métodos de contraceção conhece 
por grupo etário? 

Retirado de [67]. 

https://www.farmaciasportuguesas.pt/uncategorized/protecao-para-todos-os-gostos.html
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calendário, coito interrompido, método das temperaturas basais e método do muco cervical – nos 

quais além de haver abstinência de relações sexuais durante o período fértil da mulher e não 

protegerem contra as IST, também requerem ciclos regulares e identificação correta do período 

fértil; colaboração e motivação, o que os torna completamente desaconselháveis a adolescentes 

[70]. 

Além destes, como já foi dito, os métodos contracetivos dividem-se em duas grandes categorias. 

 Métodos não hormonais: onde se inclui o preservativo masculino e feminino e o dispositivo 

intrauterino (DIU). 

 Métodos hormonais: pílula, adesivo, implante subcutâneo, solução injetável, anel vaginal e 

sistema intrauterino (SIU). 
 

Tabela 4 - Métodos contracetivos. 

Adaptado de [71]. 

Métodos Contracetivos Tipos 

Naturais 
Calendário / Coito interrompido / Muco cervical 

/ Temperatura basal 

Barreira Preservativo masculino e feminino 

Hormonal 

Combinada:   - oral 

                     - anel vaginal 

                     - sistema transdérmico 

Progestativa: - oral 

                     - injetável 

                     - implante 

                     - sistema intrauterino 

Não hormonal DIU 

De emergência 
Hormonal: oral 

Não hormonal: Dispositivo intrauterino (DIU) 

Cirúrgicos 
Laqueação trompas 

Vasectomia 

 

Não há restrições para o uso da maioria dos métodos de contraceção, nem mesmo a idade por si 

só, determina limitação ou contraindicação à utilização de qualquer método contracetivo [71,72]. 

Apesar disso, há que salvaguardar aquelas situações médicas em que os riscos para a saúde 

podem aumentar se forem usados determinados contracetivos. Isso será evitado se forem 

seguidas as recomendações atuais constantes nos Critérios Médicos de Elegibilidade para o uso 

de contracetivos da OMS [72], devendo a escolha contracetiva ser realizada de forma 

multidisciplinar, contemplando o apoio da ginecologia. 

4.1. Métodos Não Hormonais 

4.1.1.  Métodos Barreira 

Os contracetivos de barreira atuam impedindo, de forma mecânica, o acesso do esperma ao útero. 

Neles estão incluídos o preservativo masculino e feminino, os únicos métodos que protegem das 
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IST. Em ambos a eficácia depende do seu uso correto sendo, por isso, sempre aconselhado o seu 

uso em associação a outro método mais eficaz na prevenção da gravidez [71].  

É necessária precaução em situações de alergia ao látex (devendo, quando isso acontece, ser 

substituídos por preservativos de poliuretano e outros plásticos que têm uma taxa de proteção 

semelhante à do látex) e com o uso de lubrificantes não aquosos que podem alterar a sua 

integridade [70]. 

4.1.2.  DIU com Cobre 

Este dispositivo com elevada eficácia e segurança, possui a forma de T e é introduzido no útero.  

O seu mecanismo de ação preciso ainda não é totalmente conhecido. Porém, sabe-se que pode 

atuar por provocar uma reação inflamatória citotóxica no endométrio que impede a nidação ou, por 

apresentar toxicidade para o esperma e óvulo impedindo a fecundação [71]. 

É recomendado para uso durante 10 anos sendo por isso aconselhado a adolescentes que 

pretendam um método de longa duração. Pode ainda ser usado como método de emergência 

quando introduzido até cinco dias após a relação sexual desprotegida pois após a sua colocação a 

eficácia contracetiva é imediata, independentemente do dia do ciclo em que é colocado [70,71]. 

Para além do DIU há outro método com forma em T, no entanto, por ter na sua composição 

levonorgestrel é incluído na classificação de método hormonal. Neste caso, o método é designado 

de SIU (sistema intrauterino) e apresenta como diferença, relativamente ao DIU, uma duração de 

eficácia de aproximadamente 5 anos e o facto de a sua eficácia contracetiva apenas ser imediata 

se a sua colocação se efetuar no primeiro dia do ciclo, caso contrário torna-se necessário o uso de 

um preservativo em simultâneo de modo a prevenir uma gravidez indesejada [70,71]. 

Atua por espessamento do muco cervical impedindo a progressão do espermatozoide e também 

por alteração do endométrio impedindo a nidação. Em 25% dos casos atua também por inibição 

da ovulação [70]. 

Ambos apresentam como desvantagem o facto de necessitarem de exame ginecológico para a 

sua colocação e não prevenirem das IST, necessitando por isso de ser usados em simultâneo com 

o preservativo [70].  

4.2. Métodos Hormonais 

A ação das hormonas femininas (estrogénio e progesterona) está na base da contraceção 

hormonal pois, por impedirem a libertação da FSH e da LH, previnem o desenvolvimento folicular 

e consequentemente a inibição da ovulação [73,74]. 

As hormonas progestativas não só previnem a ovulação como também dificultam a passagem dos 

espermatozoides até ao útero, ao alterarem a densidade do muco cervical, e ainda tornam o 

endométrio menos recetivo para a nidação [74] por lhe modificar as características. 

Os métodos hormonais podem ser divididos em duas classes tendo em conta a sua composição 

hormonal: os contracetivos hormonais combinados (CHC) constituídos pela associação de um 

estrogénio e de um progestagénio; e os contracetivos progestativos (CP), que contêm apenas um 

progestagénio. 
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Fazem parte dos métodos de CHC as pílulas orais, os sistemas transdérmicos e os anéis vaginais. 

Os métodos de CP incluem os implantes, injetáveis, minipílulas e o SIU. Na Tabela 5 é possível 

ver as principais diferenças entre os mesmos. 
 

Tabela 5 - Métodos hormonais. 

Adaptado de [70,71]. 

Métodos 

hormonais 
Pílula Anel vaginal 

Sistema 

transdérmico 
Injetável Implante SIU 

O que é? 
Comprimidos 

com hormonas 

Pequeno anel 

flexível que é 

introduzido na 

vagina 

“Adesivo" 

hormonal fino 

Injeção de 

uma 

hormona 

contracetiva 

Pequena 

haste 

introduzida na 

parte superior 

do braço, que 

liberta 

hormonas 

Dispositivo em 

forma de T que 

é introduzido no 

útero 

Tipo CHC ou CP CHC CHC CP CP CP 

Com que 

frequência? 

1 vez/dia, 

todos os dias 

Introduzir o 

anel. Esperar 

3 semanas. 

Retirar o anel. 

Esperar 1 

semana. 

Repetir. 

Troca-se 1 

vez/semana 

 

Uma injeção 

a cada três 

meses 

Introdução 

rápida com 

duração até 

3 anos 

Introduz-se uma 

vez e dura até 

5 anos 

Vantagem Fácil aquisição 

- Fácil 

aquisição 

- Uso mensal 

- Eficácia não 

é afetada por 

diarreia e 

vómitos 

- Fácil 

aquisição 

- Uso semanal 

- Eficácia não 

é afetada por 

diarreia e 

vómitos 

- Amenorreia 

ou 

espaniomeno

rreia 

- Uso 

trimestral 

- De longa 

duração 

- Amenorreia 

ou 

espaniomenor

reia 

- De longa 

duração 

- Melhoria das 

menorragias 

- Amenorreia ou 

perdas 

escassas e 

imprevisíveis 

Desvantagem 

- Toma diária 

- A eficácia 

pode ser 

afetada por 

vómitos, 

diarreia e 

alguns 

fármacos 

- Aplicação 

vaginal 

- Eficácia pode 

ser afetada 

por alguns 

fármacos 

- Eficácia não 

garantida em 

mulheres  >90 

Kg 

- Irritabilidade 

cutânea 

ocasional 

- Eficácia pode 

ser afetada 

por alguns 

fármacos 

 

-Hemorragias 

de privação 

irregulares e 

imprevisíveis 

- Colocado 

por um 

Profissional 

de saúde 

- Hemorragias 

de privação 

irregulares e 

imprevisíveis 

- Colocado 

por um 

Profissional 

de saúde 

- Eficácia 

pode ser 

afetada por 

alguns 

fármacos 

- Nos primeiros 

meses 

podem ocorrer 

perdas 

hemáticas 

irregulares mas 

escassas 

- Exige exame 

ginecológico 

para a 

colocação 
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Ao existirem estas diferentes vias de administração, as mulheres têm a possibilidade de uma 

escolha individualizada e adaptada às suas prioridades: eficácia, controlo do ciclo menstrual, 

efeitos colaterais, riscos assim como efeitos terapêuticos e preventivos [75]. 

4.2.1.  Contraceção de Emergência 

O aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva deve incluir também a contraceção de 

emergência (CE), também conhecida como pílula do dia seguinte e usada há mais de 30 anos, 

uma vez que qualquer mulher, desde que sexualmente ativa, pode engravidar e, sem 

planeamento, corre o risco de uma gravidez indesejada, com todas as consequências a ela 

associadas.  

4.2.1.1. Indicação para Contraceção de Emergência 

Quando ocorre uma relação sexual não protegida (RSNP) quer por falha contracetiva, quer nas 

situações de uma relação sexual não consentida (Tabela 6), resta apenas a CE como última e 

única oportunidade de prevenir uma gravidez não desejada [76]. Por esta razão só deve ser usada 

ocasionalmente e nunca como método de contraceção regular. 

 

Tabela 6 - Indicações para contraceção de emergência. 

Adaptado de [76]. 

Método Falha contracetiva e necessidade de CE 

Preservativo 

- Preservativo não utilizado desde o primeiro contacto do pénis com a vagina 

- Rotura de preservativo 

- Retenção de preservativo na vagina 

CHC (pílula, 

adesivo, anel) 

- Esquecimento de 2 ou mais dias na toma da pílula 

- Atraso de 2 ou mais dias na colocação do adesivo ou anel 

- RSNP por método barreira durante o uso de medicamentos indutores 

enzimáticos e nos 28 dias após a sua suspensão 

Contraceção 

oral 

progestativa 

- Esquecimento superior a 36 h na toma da pílula 

- RSNP por método barreira durante o uso de medicamentos indutores 

enzimáticos e nos 28 dias após a sua suspensão 

Implante 

- Atraso na remoção do implante 

- RSNP por método barreira durante o uso de medicamentos indutores 

enzimáticos e nos 28 dias após a sua suspensão 

Métodos 

intrauterinos 

(DIU/SIU) 

- Expulsão parcial ou total de DIU/SIU 

- RSNP nos primeiros 7 dias após a colocação do SIU 

(não coincidindo a colocação com os primeiros dias do ciclo) 

- Remoção de DIU/SIU sem colocação imediata de outro DIU/SIU ou início 

de outro contracetivo 
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4.2.1.2. Tipos de Contraceção de Emergência e Modos de Atuação 

A CE atua inibindo ou atrasando a ovulação, apenas e só, se esta ainda não tiver ocorrido, pois se 

a mulher já estiver grávida, não é efetiva. Por este motivo não é classificada como abortiva.  

Também não é 100% eficaz. Isto porque uma vez que o ciclo menstrual é variável, há uma 

probabilidade de já ter ocorrido a ovulação aquando da toma da pílula do dia seguinte.  

Esta probabilidade de eficácia aumenta no entanto, se a toma ocorrer o mais cedo possível após a 

RSNP ou falha do método contracetivo [76].     

Estão, atualmente em Portugal disponíveis 3 formas de CE, cujas principais características se 

apresentam na Tabela 7: 
 

Tabela 7 - Opções de contraceção de emergência disponíveis. 
Adaptado de [70,76]. 

Método 
Nome 

comercial 
Dose/ Via Ovulação Fertilização/ 

Implantação 
Gravidez 

Taxa de 

eficácia 

DIU Cobre  Intrauterino 
Sem 

efeito 

Impede 

fertilização 

Sem 

efeito 

99% (nos 5 dias 

após RSNP) 

Levonorgestrel 

 (Progestativo) 

 

Norlevo® 

Postinor® 

1,5 mg – 

via oral 

Toma única 

Inibe ou 

atrasa a 

ovulação 

Sem efeito 
Sem 

efeito 

95%  (< 24h) 

85% (24 - 48h) 

58% (49 - 72h 

Acetato de 

ulipristal  

(Modulador 

dos recetores 

progesterona) 

EllaOne® 

30 mg - via 

oral 

Toma única 

Inibe ou 

atrasa a 

ovulação 

Sem efeito 
Sem 

efeito 

99,1% (0-24h) 

98,6% (0-72h) 

98,7% (0-120h) 

 

 

Diferem essencialmente na composição hormonal tendo por isso também diferentes modos de 

ação. 

O levonorgestrel atua a nível da hipófise bloqueando o pico de LH. Por essa razão, vai inibir ou 

atrasar a ovulação por um período que pode ir até 5 dias, dependendo da fase do ciclo e do 

intervalo de tempo ocorrido depois da RSNP. Por atuar na fase pré-ovulatória precoce, se já se 

tiver iniciado a subida de LH ou no dia do pico de LH, este já não exerce qualquer efeito. Não tem 

efeito na fase ovulatória e pós-ovulatória [77,78]. 

Já o acetato de ulipristal, atua antes do início da subida de LH e até ao pico de LH, mesmo antes 

da ovulação, numa fase em que a subida de LH já se iniciou. Portanto, na fase pré-ovulatória 

precoce e tardia, o que se traduz numa maior eficácia deste método relativamente ao método que 

contém levonorgestrel. Parece ter efeito direto na via de regulação dos recetores de progesterona 

impedindo a rotura do folículo e por isso consegue atrasar a ovulação até um período de 5 dias 

[77,78]. 
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4.2.1.3. Risco de Gravidez 

Não é fácil a determinação do risco de gravidez pois interferem vários fatores como a data da 

ovulação, a fertilidade do casal e o uso ou não de contraceção. 

A conceção pode ocorrer em qualquer fase do ciclo menstrual, mas existe maior probabilidade de 

ocorrer naquele que é chamado o período fértil da mulher, que compreende a fase ovulatória. 

Este, devido à variação natural da ovulação, é muito variável particularmente nas mulheres com 

ciclos irregulares (cada ciclo pode variar entre cerca de 21 e 32 dias) [76]. 

Acresce também o facto de os espermatozoides terem um tempo de viabilidade de até cerca de 5 

dias após uma RSNP, tornando-se imperativo que o maior risco de uma gravidez ocorra no 

período compreendido entre os 5 dias antes de ovulação e o próprio dia da ovulação [79].  

É de ressalvar que após a toma de um destes tipos de métodos de emergência, a mulher pode 

engravidar em qualquer altura, caso não utilize nenhum método contracetivo, pois a CE apenas 

previne uma gravidez decorrente de RSNP ocorridas antes da toma e nunca nos casos em que 

estas ocorrem subsequentemente. 

Pode ser usada com segurança por qualquer mulher mesmo quando há contraindicações para a 

toma de contracetivos orais hormonais [76]. 

4.2.1.4. Efeitos Secundários 

Apesar de segura, a CE como qualquer outro medicamento, pode causar efeitos secundários. No 

entanto, estes são raros, ligeiros, transitórios e sem necessidade de terapêutica adicional. Entre os 

mais relatados destacam-se: cefaleias, náuseas, vómitos, tonturas, aumento da sensibilidade 

mamária e dores pélvicas [76]. Contudo, como estes são também sinais de uma possível gravidez, 

caso a menstruação se atrase mais de 7 dias da data prevista é aconselhável proceder à 

realização de um teste imunológico de gravidez [76]. 

Poderá ocorrer também a antecipação da menstruação em 1 a 2 dias com o uso de levonorgestrel 

ou o seu atraso em dois dias com o uso de acetato de ulipristal. Porém, a maioria das mulheres 

menstrua dentro dos 7 dias do período expectável [76]. 

4.3. Esterilização 

Quando existe contraindicação médica para a gravidez/maternidade ou quando é opção da mulher 

não voltar a engravidar, isto é, quando se pretende evitar definitivamente a conceção, o método 

contracetivo indicado pode ser a esterilização feminina ou masculina [71]. 

No caso das mulheres é feita a laqueação de trompas. Já para os homens a técnica é designada 

de vasectomia na qual é feita a laqueação dos canais deferentes. 

A reversão destes métodos cirúrgicos (esterilização) é difícil, tem mostrado baixa taxa de sucesso, 

para além de ser um procedimento caro [71]. 

Quando as mulheres apresentam menos de 30 anos, nulíparas, com história de morte de um filho, 

quando há mudança de companheiro ou quando o procedimento é realizado durante ou no pós-

parto imediato, a taxa de arrependimento aumenta. Para isto ser evitado deve haver um total 

esclarecimento antes da tomada de qualquer decisão e, não menos importante, consciencializar o 

casal que a contraceção é da responsabilidade dos dois [71]. 
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A Lei 3/84 no seu artigo 10º esclarece que “a esterilização voluntária só pode ser praticada por 

maiores de 25 anos, mediante declaração escrita devidamente assinada, contendo a inequívoca 

manifestação de vontade (…) e que foram informados sobre as consequências da mesma…” e é 

dispensada a exigência do limite de idade “ nos casos em que a esterilização é determinada por 

razões de ordem terapêutica”. 

5. Intervenção Farmacêutica 

Depois de transmitir a minha ideia à farmacêutica responsável, houve um primeiro contacto entre a 

FA e a direção da escola, que me encaminhou posteriormente para o professor coordenador da 

área da educação para a saúde, a quem expliquei a minha ideia e propus uma palestra com os 

jovens. 

Houve uma boa receção à minha proposta, atendendo a que vai de encontro ao preconizado no 

quadro anexo a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º da Portaria nº 196- A /2010 referente ao ensino 

secundário. 

O professor coordenador da área da educação para a saúde em concertação com a professora 

coordenadora do projeto “Educação Sexual”, os diretores de turma e ouvidos os respetivos 

pais/encarregados de educação, acertaram a calendarização (6 de março) de forma a integrarem 

a palestra nos respetivos planos das três turmas inicialmente contempladas. 

Posteriormente, entrei em contacto com os laboratórios farmacêuticos, que comercializam a 

contraceção de emergência oral, que me enviaram um pequeno vídeo ilustrativo e dois 

desdobráveis informativos (Anexo VI) distribuídos aos alunos durante a atividade. 

A palestra decorreu como planificado, das 15h:30h às 17h:30 com uma turma do 1º ano de saúde 

e as outras duas do 2º e 3º anos de restauração e comunicação. Os alunos interagiram e reagiram 

de forma tão positiva que fui abordada para a replicar a outras turmas, o que veio a acontecer no 

dia 10 de Maio, a cinco turmas do 1º ano, conforme planificação anexa (Anexo VII), apesar de já 

não me encontrar no período de estágio. 

Depois desta última apresentação a escola redigiu uma notícia que publicou no seu site e que 

pode ser consultada no link em anexo (Anexo VIII). Na página do Facebook da escola também foi 

publicada a atividade (Anexo VIII). 

6. Considerações Finais 

A razão da escolha do tema que motivou este projeto está, como foi afirmado na introdução deste 

trabalho, relacionada com a prática diária (durante o estágio) em farmácia comunitária e com a 

inquietação que me provocou a falta de informação relativamente ao uso da chamada “pílula do 

dia seguinte”.  

Dado o público-alvo a que esta palestra se dirigia, a minha principal preocupação foi a forma de 

passar a informação sem os ver entediados “à espera que o tempo passasse” principalmente por 

este ser um tema que causa algum constrangimento. 

Considero ter sido uma aposta feliz e conseguida quer pelo facto de ter sido convidada a alargar a 

atividade a um público maior do que o inicialmente previsto, quer pela forma como interagiram e 

reagiram, passando toda a atividade a colocar questões o que fez o tempo passar sem se dar por 
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ele. Constituiu também para mim um desafio ao estar a ser testada, “em direto e sem rede”, frente 

a uma plateia tão exigente. 

Pela experiência vivenciada pude constatar que o papel do farmacêutico continua a ser 

imprescindível na educação para a saúde sexual e reprodutiva, apesar de hoje em dia a 

informação ser tanta e de tão fácil acesso.  
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Anexos 

Anexo I – Ficha de Preparação da solução de 30g de glicerina, 3g de tintura de iodo e 1,5g de 

mentol. 

  

Nota: Frente. 
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Nota: Verso. 
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Anexo II – Exemplos de algumas das imagens desenvolvidas para o ecrã LED da Farmácia 

Aliança. 
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Anexo III – Formação Contínua 

 

Tabela 8 - Formações frequentadas. 

Formação/Workshop Local Data Duração 

Conferência: Os Novos Hidratantes 

Uriage – EAU 

Secção Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos 
07/02/17 1 hora 

Formação: Geleia Real do 

laboratório Arkopharma 
Farmácia Aliança 10/02/17 1 hora 

Formação: A-Derma (gama) Pierre Fabre - Porto 13/02/17 6,5 horas 

Formação: Sustenium do 

laboratório A. Menarini Portugal 
Farmácia Aliança 14/02/17 1 hora 

Formação: PharmaOne Farmácia Aliança 15/02/17 1 hora 

Formação: Elancyl (gama) Pierre Fabre - Porto 21/02/17 3,5 horas 

Formação: René Furterer (gama) Pierre Fabre - Porto 22/02/17 6,5 horas 
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Anexo IV – Panfleto fornecido aos utentes durante o Projeto do Tema I: Infeções de Inverno – 
Prevenir e Recuperar…naturalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Frente. 
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Nota: Verso. 
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Anexo V – Imagens da apresentação realizada na Profitecla Porto no âmbito do Projeto do Tema 

II: À conversa com…os métodos contracetivos.  

 

 

 

 

  

Nota: ordenadas na horizontal, no sentido da esquerda para a direita. 
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Anexo VI – Panfletos desdobráveis distribuídos na Profitecla Porto no âmbito do Projeto do Tema 

II: À conversa com…os métodos contracetivos.  
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Anexo VII – Planificação referente à atividade do dia 10 de maio na escola profissional Profitecla, 

no âmbito do Projeto Á Conversa com…os Métodos Contracetivos (Tema II). 

 

Tabela 9 - Planificação da atividade na Profitecla (dia 10/05). 

Horário Turmas 

9.45h - 10.45h 1º ano Comunicação 1º ano Restauração 

10.55h – 11.55h 1º ano Turismo 1 º ano Secretariado 

14.30h – 15.30h 1º ano Gestão 
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Anexo VIII - Notícia divulgada na página da rede social Facebook da Profitecla e no site da 

mesma, no âmbito do Projeto Á Conversa com…os Métodos Contracetivos (Tema II).  

 

 

 

 

Disponível em: http://www.profitecla.pt/projeto-educacao-sexual-2/ 

 

Disponível em: https://www.facebook.com/pg/profitecla/photos/?tab=album&album_id=1399258650131283 
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Resumen 

Las prácticas tuteladas en oficina de farmacia san un paso esencial para completar la Maestría en 

Ciencias Farmacéuticas. Con las prácticas se pretende garantizar la preparación del estudiante, 

futuro farmacéutico, para proporcionar atención farmacéutica a fin de servir a la comunidad con la 

mejor competencia y calidad posible.  

El farmacéutico tiene un papel clave en la asistencia a la población, siendo la responsabilidad aun 

mayor una vez que es el profesional de la salud que tiene el último contacto directo con el usuario. 

Su conocimiento técnico y científico le permite obtener un papel clave en la comunidad, siendo de 

los profesionales de la salud en que la mayoría de los usuarios poseen más confianza. Hoy en día, 

el desafío es mayor, los pacientes están cada vez más informados y exigentes con su salud, y por 

eso con todos los profesionales que los acompañan.  

Estos tres meses de prácticas, realizados en una ciudad y país diferentes del mío, me permitirán 

consolidar todos los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de estudio. Todavía este 

fue un desafío aun mayor porque además de todos los condicionantes inherentes al inicio de 

prácticas el idioma era nuevo para mí.  

En este informe presento un resumen de todas las actividades realizadas durante los tres meses 

de prácticas, que permitirán poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, tanto a nivel 

práctico como científico. 
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PARTE I – PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA 

1. Introducción 

Las practicas tuteladas en oficina de farmacia san un paso esencial para completar el Mestrado 

Integrado en Ciências Farmacêuticas. De este modo se pretende garantizar la preparación de lo 

estudiante, el futuro farmacéutico, para proporcionar atención médica a fin de servir a la 

comunidad con la mejor competencia y calidad posible.  

El farmacéutico de oficina como profesional altamente cualificado, tiene un papel clave en la 

asistencia a la población, como es el profesional de la salud que tiene el último contacto directo 

con el usuario. Su conocimiento técnico y científico le permite obtener un papel clave en la 

comunidad, siendo de los profesionales de la salud en que la mayoría de los usuarios poseen más 

confianza.  

El objetivo de esta etapa es mostrar la realidad de una oficina de farmacia y el papel del 

farmacéutico en la sociedad. De este modo, se pretende que el alumno incorpora actividades más 

impuestos para la acción farmacéutica, como el desarrollo y la preparación de la forma 

farmacéutica del medicamento; adquisición, almacenamiento y dispensación de medicamentos de 

uso humano, veterinario y productos sanitarios; interpretación y evaluación de las prescripciones; 

colecta de productos orgánicos, ejecución e interpretación de los ensayos clínicos; dispensación 

de los ingresos y su facturación.  

2. Organización del Espacio Físico y Funcional de la Farmacia 

2.1. Localización e Horario de Funcionamiento  

La Farmacia Maria Isabel Ruiz Garcia (FM) localizase en Madrid, más específicamente en la calle 

Camino Vinateros, 70. Aunque ser una farmacia pequeña, tiene una localización privilegiada, en 

una calle muy concurrida, con muchas oficinas, negocios y clínicas.  

Los clientes son en su mayor parte habitantes del barrio y ya fidelizados, manteniendo los 

farmacéuticos una estrecha relación con ellos. 

La farmacia encuentra se abierta al público de lunes a sábado, de las 9h a las 21.30h, 

ininterrumpidamente. Mis practicas fueran hechas por alternancia de turnos (turno de la mañana: 

9h-15h; turno de la tarde: 17h-19h).  

2.2. Espacio Físico de la Farmacia  

El exterior de la farmacia está identificado debidamente con una cruz verde luminosa, el horario de 

funcionamiento y el nombre del titular farmacéutico segundo la legislación en vigor [1]. Contiene un 

escaparate que se va modificando consonante la altura del ano y en concordancia con las 

enfermedades más comunes. También se encuentra un cajetín, al lado de la puerta principal, 

donde se exponen las farmacias de guardia.  

El espacio interior está organizado en: área de servicio al público, zona de recepción, revisión y 

almacenamiento de medicamentos, un gabinete de la titular, un almacén y aseos. 
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2.2.1.  Área de Servicio al Público  

El área de atendimiento es muy acogedora, confortable e bien iluminada. Contiene un mostrador 

con dos ordenadores, o sea, tres puntos de venda. Por detrás de lo mostrador tiene unas 

estanterías, que solamente los profesionales de la salud tienen acceso, en que la mayoría dos 

productos san de origen natural y presentan una diversidad de funciones (medicamentos 

homeopáticos o fitoterapéuticos). Además se pueden encontrar productos gripales o vitamínicos.  

Todas las formulaciones orales sólidas se almacenan, por detrás del mostrador, en cajones 

deslizantes por orden alfabético y dividen se en medicamentos de marca y genéricos.  

Por lo demás en este espacio hay bastantes productos expuestos desde una amplia gama de 

productos cosméticos, productos para el pelo, productos de higiene dentaria, productos para la 

hidratación y cuidado de los pies, productos contraceptivos, tiritas o apósitos.  

Por fin, los clientes disponen de una balanza, una silla para evaluar la presión arterial (PA) y un 

contenedor SIGRE. 

2.2.2.  Zona de Recepción, Revisión y Almacenamiento de Medicamentos  

Los restantes medicamentos se recogen en la zona de almacenamiento de medicamentos, en 

estanterías ordenadas por formula farmacéutica, tal como: jarabes, cremas/pomadas, sobres, 

productos oftálmicos, soluciones y supositorios. También se encuentran medicamentos para 

reponer el stock, principalmente genéricos.  

Esta área también tiene un ordenador y un lector de código de barras que permiten la recepción 

de pedidos. Todavía se pueden hacer eventuales devoluciones y es el espacio donde san 

recogidos los encargos de los clientes. 

2.2.3.  Gabinete de Titular 

Es el espacio donde san conferidas todas las recetas y recogidas juntamente con toda la 

documentación referente a ellas. Contiene también un armario donde se colocan las fardas de 

todos los profesionales. 

2.2.4.  Almacén 

Es donde se almacenan los productos en mayor cantidad o de gran volumen y donde hay una 

nevera para almacenar todos los productos termolábiles que necesitan de refrigeración. También 

se utiliza para recoger expositores.  

3. Recursos Humanos 

La titular de la farmacia es la farmacéutica Maria Isabel Garcia. El equipo es constituido también 

por más tres farmacéuticas, Ana, Carmen y Silvia y dos técnicas de farmacia, Gorí y Cristina. 

Cada una tiene sus funciones y juntas aseguran la calidad del servicio prestado en la farmacia. 

Durante mis prácticas tuve la oportunidad de trabajar con todas las profesionales que estuvieron 

muy preocupadas y cruciales para mi aprendizaje y con los cuales he mantenido una relación 

profesional, más sobretodo alegre y amigable.  
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4. Gestión de la Farmacia 

4.1. Programa Informático 

Lo programa informático (PI) utilizado en la farmacia es lo Farmatic ®. Ese es fundamental para la 

gestión eficiente de la farmacia, una vez que facilita todo el trabajo y tareas, como la gestión de 

stocks, pedidos y encargos, gestión de recetas.  

En ese programa todos los productos de la farmacia tienen una hoja de artículo propia (con el 

nombre, Código Nacional (CN), precio, stock). El Farmatic® es muy útil una vez que permite 

consultar las fichas técnicas de cada medicina, identificar los principios activos, los grupos 

similares, interacciones, contraindicaciones y posologías. Además el PI permite analizar cada 

producto cuanto al stock máximo y minino, haciendo por sí mismo un pre-encargo cuando el stock 

baja de lo pre-establecido.  

Mientras hice mis prácticas tuve la oportunidad de trabajar diariamente con ese sistema, lo 

considero muy práctico, rápido e intuitivo. 

4.2. Gestión de Stocks 

La gestión de stocks es una de las actividades más importantes en la farmacia, una vez que una 

gestión racional de los stocks permite asegurar el equilibrio financiero esencial para el correcto 

desarrollo de todo el trabajo en la farmacia.  

Todas las etapas del circuito de los productos tienen de pasar por el PI, desde la compra hasta la 

salida del producto, eso permite un mantenimiento actualizado de los stocks.  

Para una buena gestión es necesario conocer los clientes de la farmacia, tipos de prescripción de 

los médicos, publicidad de las medicinas no sujetas a prescripción médica y la demanda 

estacional. 

4.3. Pedidos y Adquisiciones 

Es responsabilidad del farmacéutico adquirir los medicamentos a laboratorios o almacenes de 

distribución legalmente autorizados, pero también es su responsabilidad adquirir los productos que 

estén legalmente autorizados por las autoridades españolas. 

Los pedidos en la FM se hacen directamente a los almacenes mayoristas, siendo los pedidos 

hechos automáticamente por el PI en cuanto a las ventas, para que las cantidades mínimas de 

stock sean repuestas. Todos los días se hacen una revisión de los pedidos para la reposición 

diaria de productos con mayor rotación.  

También se hacen pedidos directamente a un laboratorio, cuando por ejemplo la farmacia es 

visitada por un delegado que se encarga de informar cual son los nuevos productos y ofertas que 

tienen. Ese tipo de venta supone una ventaja económica para la farmacia. 

4.4. Recepción y Verificación de Pedidos 

La recepción de pedidos se hace en una zona designada para ese efecto, zona esa que tiene un 

ordenador donde se da la entrada de los productos informáticamente. El proceso empieza con la 

llegada de los productos a farmacia, siempre acompañados con su respectivo albarán.  

La primera cosa a hacer es recoger, en caso necesario, los productos que necesitan ser 

almacenados en la nevera, a fin de no interrumpir la cadena de frio.  
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El PI permite la recepción del pedido, así se da entrada a los productos a través de la lectura 

óptica del precinto o a través del CN. Al introducir los productos se debe poner la fecha de 

caducidad (FC). Al terminar ese proceso es necesario confirmar algunos aspectos: número de 

unidades recibidas (y si coinciden con el albarán), precio de albarán, precio de venta al público 

(PVP) con el impuesto al valor añadido (IVA) y, por fin, el margen de comercialización. En los 

medicamentos no sujetos a prescripción médica (MNSPM), productos de salud que no tengan un 

PVP marcado y definido es necesario calcular el PVP.  

El último paso es aceptar el pedido y colocar el respectivo número de albarán y fecha de pedido, 

finalizándose así la recepción.  

Cuando el pedido no fue realizado por el PI, la recepción de los productos se hace manualmente, 

siendo todos los procedimientos iguales a los anteriormente descritos.  

En caso de que algún producto venga equivocado o en estado inadecuado se hace la devolución 

del producto. Los albaranes que hayan sido reclamados deben ser guardados.  

Todas las facturas deben ser revisadas con el albarán de entrega y archivadas para su 

contabilidad  

Durante todo lo tiempo de mis prácticas tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de 

recepción de pedidos. 

4.5. Almacenamiento de Especialidades Farmacéuticas  

Lo que es esencial en el almacenamiento es la facilidad de acceder al medicamento a fin de 

garantizar un servicio rápido y eficiente a los clientes. Para eso los los cajones están identificados 

y ordenados por orden alfabético, lo que facilita todo el proceso y  se disponen según la política 

first experied-first out (FEFO), para tener la certeza que los productos con caducidad más curta 

venden primero.  

Para asegurar que los medicamentos san almacenados en las condiciones ideales, las farmacias 

san obligadas a mantener las condiciones de temperatura, humidad y luz [2]. Por eso todos los 

días son verificadas y registrados eses valores en los anexos correspondientes "Control de 

temperatura del local" y "Control de temperatura de la nevera". 

El momento de almacenamiento fue bastante importante en el inicio de mis prácticas por 

ayudarme a conocer todos los productos existentes en la farmacia (principalmente las marcas 

comerciales españolas) y su organización, proporcionando más tarde una mejor atención al 

paciente, ya que conocía bien los productos y podría ofrecerles una mayor variedad. 

4.6. Control de Caducidades  

El control de las fechas de caducidad de los medicamentos y otros productos es imprescindible 

para evitar la pierda de productos expirados o mismo para que los medicamentos cuando 

dispensados se encuentren en sus óptimas condiciones para ejercer su acción y no causaren 

efectos adversos [2].  

En la FM se hace periódicamente el control de caducidades. En el Farmatic® es posible generar 

una lista con los productos en que la fecha de caducidad es en los 3 meses siguientes. Los 

productos que presenten la fecha de caducidad consistente con la lista san colocados en local 
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apropiado y al final se devuelven al almacenista. Contrariamente se los productos tienen una fecha 

superior, el stock es mantenido y es cambiada la fecha de caducidad en el programa Farmatic®. 

4.7. Devoluciones 

La devolución de productos se puede hacer por varias razones: producto con validez expirada o 

cerca de expirar, un producto dañado, producto no facturado, los productos pedidos por error o 

productos que son objeto de recogida. Para hacer la devolución es necesaria una parte del 

albarán para envolver la caja del medicamento en la cual se debe escribir “No interesa” y en la otra 

parte es colocada la pegatina entregada por el distribuidor. Además es necesario inserir la 

devolución en el programa Farmatic® para hacer la corrección de stocks por retirada de producto. 

5.  Dispensación de Medicamentos  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define, en 1993, atención farmacéutica como “el 

compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, inquietudes, valores éticos, funciones, 

conocimientos, resposabilidades y destrezas del farmacéutico en la prestación de la 

farmacoterapia, con onjeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y calidad de vida 

del paciente [2]. 

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 [3]. 

La dispensación es la actitud activa del farmacéutico en la despensa de medicamentos y la 

indicación envuelve la información al cliente sobre la correcta toma de decisiones para el auto 

cuidad de su salud. Estas actividades necesitan de una actitud proactiva del farmacéutico que es 

esencial en la práctica profesional. En el seguimiento farmacoterapéutico el farmacéutico 

interviene en el resultado del tratamiento con el registro sistemático de la terapia que recibe el 

usuario, es una tarea con una implicación diferente del farmacéutico. El seguimiento farmacéutico 

permite, en muchos casos, reducir la mortalidad relacionada con el uso incorrecto de 

medicamentos, que es un problema de salud pública [3].  

Los farmacéuticos tienen la capacidad para descubrir complicaciones, prevenir y tratar, pues 

relaciona los fármacos con los problemas de salud del cliente [3].  

En la dispensación el farmacéutico tiene que comunicar al usuario la información importante sobre 

el medicamento, como la posología, duración del tratamiento, vía de administración y 

advertencias. Cuando se detecta alguna advertencia, (por ejemplo interacción con otros fármacos 

o alguna enfermedad incompatible) el farmacéutico tiene que decidir la no dispensación y se 

necesario recomendar que socorra al médico [3].  

En la autorización del medicamento, la Agencia Española de medicamentos e productos sanitarios 

(AEMPS) determinara sus condiciones de prescripción clasificándolo en las siguientes categorías: 

medicamento sujeto a prescripción médica y medicamento no sujeto a prescripción médica [4]. 

5.1. Medicamentos no Sujetos a Prescripción Médica Obligatoria  

Los medicamentos no sujetos a prescripción médica (MNSPM) san aquellos que vayan destinados 

a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación 

toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica, de 
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modo que dichos medicamentos puedan ser utilizados para autocuidado de la salud, mediante su 

dispensación en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que informara, aconsejara e instruirá 

sobre su correcta utilización. 

Estos medicamentos san designados como medicamentos de venta libre o medicamentos over the 

counter (OTC) y san usados para tratar enfermedades menores que no requieren prescripción 

médica.  

Existen otros medicamentos que también hacen parte de esto grupo: las Especialidades 

Farmacéuticas Publicitarias (EFP) que tienen su precio regulado y son publicitadas en los medios 

de comunicación, por eso todos los precios san fijos. Todos los restantes productos san de precio 

libre estipulados según la margen de la farmacia.  

Estos san los productos que más se venden en la FM principalmente los productos cosméticos y 

productos de homeopatía. La farmacia presenta una variedad enorme y en el inicio de mis 

prácticas tuve una cierta dificultad en conocer todos los productos existentes a fin de hacer la 

mejor dispensación posible, pero con el pasar del tiempo me fue habituando y todo se tornó más 

simples. 

5.2. Medicamentos Sujetos a Prescripción Médica Obligatoria  

Los medicamentos sujetos a prescripción médica (MSPM) tienen que ser prescriptas por un 

médico a través de una receta médica oficial. Estos medicamentos tienen el símbolo obligatorio 

específico por la legislación (O) [2]. Cabe al farmacéutico garantir la validad de la receta y se los 

medicamentos prescriptos están adecuados al paciente. Estarán en todo caso sujetos a 

prescripción médica los medicamentos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales 

de uso, si se utilizan sin control médico. 

 Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones anormales de 

utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud. 

 Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o 

reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente. 

 Se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por prescripción médica. 

5.2.1. Medicamentos Genéricos  

Un Medicamento Genérico o Equivalente Farmacéutico Genérico (EFG) es una medicina con la 

misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos, con la misma forma 

farmacéutica y que su bioequivalencia con el medicamento referencia haya sido demostrada por 

estudios adecuados de biodisponibilidad. Son designados por su denominación oficial española de 

su principio, acompañada del nombre o marca del titular fabricante.  

Fue interesante percibir que una grande parte de la población ya está tomando uno o más 

medicamentos genéricos, siendo muchas veces pacientes polimedicados los que optan por esta 

opción. Sin embargo, algunas personas continúan teniendo una idea equivocada o son poco 

creyentes en relación a ese grupo de fármacos. 
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5.2.2. Medicamentos de Uso Hospitalario y Medicamentos de Diagnóstico Hospitalario  

Especialidades farmacéuticas que, de acuerdo con el Programa de Selección y Revisión de 

Medicamentos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, deben ser prescritos 

por un médico adscrito a los Servicios de un Hospital y las Oficinas de Farmacia pueden 

suministrarlos a los hospitales pero no dispensarlos al público, figurando en el material de 

acondicionamiento el símbolo “H” indicativo de Uso Hospitalario y sin cupón-precinto de la 

Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social (ASSS) [5].  

Medicamentos de diagnóstico hospitalario serán dispensados a los usuarios en oficinas de 

farmacia, pero deben ser sometidas al visado de la Inspección correspondiente para su 

financiación por el SNS (Sistema Nacional de Salud), y llevar un cupón – precinto de ASSS 

diferenciado, con el símbolo “DH” de Diagnóstico Hospitalario en el material de acondicionamiento. 

5.2.3. Medicamentos de Especial Control Médico  

San aquellos que su utilización pudiera producir efectos adversos muy graves, por lo que 

requieren un control o seguimiento especial. Se identifican por presentaren en el cartonaje la 

leyenda “especial control médico” y las siglas “ECM” junto al código nacional. 

5.2.3.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

Las especialidades estupefacientes y psicotrópicos deberán tener un control estricto y como tal 

deben estar debidamente almacenadas. Esto porque estos medicamentos causan rápidamente la 

dependencia física y actuando sobre el sistema nervoso central, pueden provocar cambios en el 

comportamiento, cognición y estadio de ánimo [6,7]. 

Los psicotrópicos están identificados con un símbolo específico que es obligatorio que esté 

presente en su embalaje: ◐. Mientras los estupefacientes se identifican con otro símbolo (●) que 

tiene que estar presente en todas las embalajes [2]. 

5.3. Preparados Oficinales  

La preparación de preparados oficinales es una de las áreas de actuación del farmacéutico, el 

Real Decreto 175/2001 de 23 de febrero aprueba las normas de correcta elaboración y control de 

calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales [8]. Las fórmulas magistrales y los 

preparados oficinales son preparados siguiendo las normas de correcta elaboración y control de 

calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico de un 

hospital, siendo dispensados por un farmacéutico. 

En el laboratorio de la FM son realizadas fórmulas magistrales o preparados oficinales, pero 

algunas formulaciones tienen de ser hechas en otro laboratorio una vez que la farmacia no 

dispone de acreditación para realizar todos los tipos de formas farmacéuticas. 

5.4. Dispensación de “Efectos y Accesorios”  

Algunos productos sanitarios constituyen un grupo denominado “Efectos y Accesorios” que están 

identificados en su envase con un cupón-precinto de la ASSS y estén incluidos en el Nomenclador 

Oficial de Productos Farmacéuticos. Los productos sanitarios con esta denominación se destinan 

a un tratamiento terapéutico o a ayudar al enfermo en los efectos adversos del mismo. La 

clasificación de estos productos se hace según la aportación. Tenemos productos sanitarios con 
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aportación normal (algodones, gasas, esparadrapos, parches oculares,…) y productos sanitarios 

con aportación reducida (sondas, apósitos, bolsas o accesorios de ostomía, bolsas de 

colostomía,…).  

En la dispensación de productos sanitarios con este carácter es necesario adherir a la receta 

oficial el cupón-precinto de la ASSS en el momento de su entrega al beneficiario. 

5.5. Visado de inspección  

Algunas especialidades que requieren un sello visado de inspección que es una medida de 

verificación de la conformidad del tratamiento prescrito en el SNS con la ficha técnica y las 

indicaciones terapéuticas financiadas. 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.  

Las recetas de tratamiento de longa duración (TLD) tienen el visado en todos los cuerpos de la 

receta.  

Los medicamentos que están obligados a tener el visado son:  

 Medicamentos de DH;  

 Medicamentos de ECM;  

 Medicamentos provistos de cupón precinto diferenciado;  

 Vacunas bacterianas y extractos hiposensibilizantes individualizados.;  

 Medias elásticas terapéuticas de compresión normal;  

 Absorbentes para incontinencia de orina y colectores femeninos;  

 Tiras reactivas;  

 Especialidades farmacéuticas que llevan en su composición carnitina;  

 Productos dietéticos financiados por el SNS  

5.6. La receta médica  

La receta médica es un medio fundamental para la transmisión de información entre los 

profesionales sanitarios y una garantía para el paciente, que posibilita un correcto cumplimiento 

terapéutico y la obtención de la eficiencia máxima del tratamiento, siendo imprescindible para que 

el farmacéutico pueda efectuar la dispensación de medicamentos. El Real Decreto 1718/2010, de 

17 de diciembre, define receta médica como el documento de carácter sanitario, normalizado y 

obligatorio, que permite a prescripción de medicamentos o productos sanitarios por parte de 

médicos, odontólogos, o podólogos legalmente facultados, para que estos sean dispensados por 

un farmacéutico o bajo su supervisión. El Real Decreto regula la actuación de los profesionales 

sanitarios autorizados, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito de la asistencia sanitaria y 

atención farmacéutica del SNS (incluidos los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armada (ISFAS) y 

de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), así como las demás entidades, consultas médicas, 

establecimientos o servicios sanitarios públicos o privados [9].  

La receta médica es válida en todo el territorio español garantizando que el tratamiento prescrito 

pueda ser dispensado en cualquier oficina de farmacia.  
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Las recetas médicas pueden emitirse en papel, para cumplimentación manual o informatizada, y 

en soporte electrónico (complementada por una hoja de información al paciente).  

La receta electrónica veo agilizar bastante la dispensación de medicamentos. Presenta bastante 

facilidad de acceso porque solo es necesario pasar la tarjeta del paciente por el sensor y luego 

nos aparecen todos los productos posibles de dispensación para la fecha actual y toda la 

información acerca dos mismos. Existe una hoja designada de “documento justificante de la 

dispensación de receta electrónica” que es emitida por el colegio oficial de farmacéuticos de 

Madrid (COFM) y donde se debe pegar el cupón del medicamento. Tiene de tenerse atención para 

colocarlo en la posición correcta sien que haga cruzamiento de diferentes dispensaciones. 

Después en final del mes las hojas (cada una con 24 cupones) son enviadas para el COFM. Es 

importante referir que la receta electrónica es válida en la comunidad en que fue emitida la tarjeta 

sanitaria, así cuando el paciente pretenda viajar o adquirir las prescripciones en otra comunidad 

deberá tener la receta en soporte físico. Las recetas solo son válidas cuando contienen los datos 

básicos obligatorios: a) datos del paciente (nombre, dos apellidos y año de nacimiento; código de 

identificación personal (CIP) recogido en su tarjeta sanitaria (cuando es ciudadano extranjero y no 

dispone de CIP se establecerá el código de su tarjeta europea o su certificado provisional 

sustitutorio o el número de pasaporte)); b) datos del médico prescriptor (nombre y dos apellidos, la 

población y dirección donde ejerza, número de colegiado o en el caso de recetas médicas del SNS 

el código de identificación asignado por las administraciones competentes y la especialidad, firma 

estampada personalmente); c) datos del medicamento (denominación del medicamento o principio 

activo, dosificación y forma farmacéutica, vía o forma de administración (si es necesario), 

posología, duración total del tratamiento, número de envases – en algunos casos se podrá 

dispensar más de un envase); d) fecha de prescripción (día, mes, año); e) fecha prevista de 

dispensación (fecha a partir da cual se puede dispensar la receta) [9].  

La validez de la receta es algo a tener en cuenta, las recetas en soporte papel tienen un plazo 

máximo de diez días naturales a partir de la fecha de prescripción indicada o a partir de la fecha 

prevista de dispensación por el prescriptor. En medicamentos o productos que necesiten de visado 

el plazo de validez se contará a partir de la fecha del visado. 

5.7. Aportaciones  

El Real Decreto 16/2012, de 1 de julio, definió y modificó la aportación de los usuarios en la 

prestación farmacéutica de tal forma que ya no se relaciona exclusivamente con su calificación 

como activo o pensionista [10]. Existen diversos tipo de aportaciones, indicada en la receta y que 

la farmacia cobrará en el momento de dispensación. Cuando el paciente pensionista llega al tope 

mensual que le corresponda y ha desembolsado previamente dinero el sistema reembolsará al 

paciente el dinero. Relativamente a los porcentajes de aportación del usuario sobre el precio del 

medicamento será: 
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Tabla 1 -  Porcentajes de Aportación del Usuario Sobre el Precio del Medicamento. 

 Activos Pensionistas 

Personas que perciben 

pensiones no contributivas; 

Parados que han perdido el 

derecho a percibir el subsidio 

de desempleo; 

Síndrome tóxico (SDTX) y 

personas con discapacidad; 

Personas que perciben rentas 

de integración social; 

Tratamientos derivados de 

accidentes del trabajo y 

enfermedad profesional 

(ATEP). 

0% 0% 

Rentas < 18.000€ 

 
40% 

10% límite mensual de 8€ 

 

Rentas 18.000€-100.000€ 
50% 

 

10% límite mensual de 18€ 

 

Rentas ≥ 100.00€ 

 

60% 

 

60% límite mensual de 

60% 

 

 

Así y según la tabla anterior se define los códigos que corresponda al beneficiario por su renta, 

eses códigos están impresos en el margen superior derecho de las recetas del SNS (pero por 

veces es necesario consultar el IPAF para saber el TSI del paciente): 

 

Tabla 2 - Tipos de aportación y su respectivo código. 

CODIGO APORTACIÓN 

TSI 001 Usuario exento de aportación 

TSI 002 Usuario con aportación de un 10% 

TSI 003 Usuario con aportación de un 40% 

TSI 004 Usuario con aportación de un 50% 

TSI 005 Usuario con aportación de un 60% 

ISFAS, MUFACE, MUGEJU Usuario con aportación de un 30% 

ATEP Usuario exento de aportación 

SDTX Usuario exento de aportación 
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6. Libros Oficiales y Fuentes de Información 

Los libros oficiales que son obligatorios en la farmacia son: libro recetario oficial, libro de 

contabilidad de estupefacientes, la Real Farmacopea Española y el formulario nacional.  

El libro recetario oficial sirve para dar la entrada, diariamente, a todas las recetas de psicótropos, 

estupefacientes, exigencias de especial control médico, fórmulas magistrales, medicamentos de 

uso humano prescriptos en una receta de veterinaria [11].  

Cada dispensación deberá consignar la fecha de dispensación, el número de registro del libro (que 

debe ser escrito en la receta correspondiente), el nombre y apellidos del médico y su colegiado, el 

nombre y apellidos del paciente o DNI, prescripción (na integra) y el número de unidades.  

Relativamente al libro de contabilidad de estupefacientes es obligatorio para cualquier entidad que 

fabrique, distribuya o dispense medicamentos o substancias estupefacientes. Es necesario anotar 

todos los movimientos de entrada o salida [12].  

En mi farmacia se utiliza el suporte papel y para cada medicamento dispensado se consignan los 

siguientes datos: fecha, número de receta, orden de dispensación o vale, identificación de entrada 

o salida y proveedor o prescriptor. En las primeras hojas del libro se va haciendo un índice de 

folios para los diferentes estupefacientes. Cada hoja tiene un número folio correspondiente con el 

medicamento. Esto permite hacer un balance de estupefacientes rápidamente y a cualquier 

momento. Siempre que se encarga un estupefaciente es necesario llenar un vale para fornecer al 

distribuidor en el momento de la entrega del pedido. 

7. Facturación  

El proceso de facturación empieza con el proceso de sellar y firmar las recetas, esas tienen que 

ser selladas y firmadas por el farmacéutico en el margen inferior derecha. Mientras se sellan las 

recetas es necesario verificar si la receta a presenta fecha de dispensación y posología. En caso 

contrario no se encuentren rellenados es necesario completar con el sello correspondiente, 

teniendo siempre en cuenta que durante la dispensación se informó el paciente de la posología y 

duración de tratamiento. Además cuando el medicamento sea cambiado por alguna razón la firma 

del farmacéutico es obligatoria, en el campo adecuado para el efecto.  

Después de selladas y firmadas las recetas se procede a su registro informático, en el PI. Ese 

registro consiste en preparar bloques de 25 recetas, haciendo bloques distintos conforme el tipo 

de aportación (SNS) y diferentes entidades (ISFAS, MUFACE, MUGEJU). Las recetas se agrupan 

así por bloques y se recogen en una caja especial para el efecto, que será enviada, en momento 

oportuno, a la entidad responsable. Ese proceso es realizado todos los días, haciendo el registro 

de las recetas del día anterior.  

La facturación de la receta electrónica se procede de modo similar, así cuando cada hoja está 

completa (contiene 24 cupones de precinto) se procede a su confirmación en el PI informático, 

cerrándose al final la hoja correspondiente. Su envío se hace también en una caja especial para 

ese efecto.  

Cuando todas las recetas están debidamente registradas en el PI, se presentan en cajas 

especiales para el envío con la hoja para el efecto. 
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8. Farmacovigilancia 

La farmacovigilancia tiene como objetivo primordial garantizar la total seguridad del uso del 

medicamento, en todo su ciclo, posibilitando la adopción de medidas oportunas asegurando que 

los medicamentos presentan una relación riesgo-beneficio favorable. El farmacéutico asume así, 

un papel importantísimo en lo que concierne a mejorar la calidad y seguridad de su uso, tiendo 

siempre como máxima la defesa del paciente y de la salud pública, a través de la detección, 

evaluación y prevención de posibles reacciones adveras u otros problemas relacionados con el 

medicamento. En España, la farmacovigilancia se articula con la AEMPS, que proporciona a los 

profesionales sanitarios los medios para notificar las sospechas de reacciones adversas a los 

medicamentos (RAM). De acuerdo con el Real Decreto 577/2013, de Farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano, una RAM es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un 

medicamento [13]. Para hacer la notificación existen diversos métodos: on-line a través del 

formulario electrónico (en wwww.aemps.gob.es) y cuando no sea posible se puede utilizar el 

soporte papel, la hoja amarilla.  

9. Automedicación  

La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención 

por parte del médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del 

tratamiento). La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no está exento de 

riesgos.  

La OMS asigna un importante papel al farmacéutico en relación con la automedicación, al destacar 

sus funciones de comunicador, dispensador cualificado de medicamentos, formador y supervisor, 

colaborador y promotor de la salud.  

El farmacéutico, como agente sanitario, desarrolla un papel fundamental optimizando el uso de la 

medicación en procesos auto limitados. La Ley 29/2006 de Garantías y Uso racional, señala que 

“los farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, 

velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico responsable del paciente en 

la prescripción, y cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento a través de los 

procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad. 

Asimismo participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización 

racional de los medicamentos, en particular a través de la dispensación informada al paciente” [4].  

Como tal siempre que me encontré con situaciones de automedicación en la farmacia, tenté 

siempre garantir la transmisión suficiente de información para que lo paciente use correctamente 

el medicamento. 

10. Cuidados e Servicios Farmacéuticos 

10.1. Tensión Arterial y Glicemia  

En FM es posible realizarse la medida de la tensión arterial y glicemia, siempre acompañado por el 

farmacéutico pero solo la medida de la glicemia tiene un costo asociado.  

Ese acompañamiento es esencial, una vez que permite al farmacéutico vigilar la terapéutica pero 

también por veces detectar algunos casos de medicación desajustada o de nuevos casos de 

hipertensión arterial o diabetes, reencaminando esos pacientes a el médico. 
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11. SIGRE  

Prácticamente todas las farmacias españolas participan en el Sistema de Gestión y Recogida de 

Envases de Medicamentos (SIGRE) con el objetivo de preservar el medio ambiente. SIGRE es 

una entidad responsable por la recogida selectiva de los medicamentos caducados o en mal 

estado que se tengan en casa. Para eso existe en la farmacia un contenedor especial para que se 

pueda depositar los medicamentos.  

En ningún caso estos medicamentos se deben tirar a la basura ni mezclar con otros residuos, ya 

que son altamente contaminantes para las personas, los animales y el medio ambiente en general. 

Durante mis prácticas fue posible percibir que las personas se involucran y entregan sus 

medicamentos caducados y envases en el punto SIGRE de la farmacia, pero aún tiene la idea que 

los medicamentos son reciclados y no que les es dado el debido tratamiento ambiental. 

12. Formación Continúa  

Durante mis prácticas tuve la oportunidad de complementar mi formación en algunas aéreas 

menos exploradas durante la maestría. Así asistí a formaciones en el ámbito de la Aromaterapia 

Científica y Homeopatía, presentándose el resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 3 - Formaciones asistidas. 

FECHA FORMACIÓN 

13/10/2016 Vichy® - El nuevo Slow Age 

03/11/2016 

Perioaid® - Las diferencias de los Productos 

con Clorhexidina 

11/11/2016 

Zambon® - Fluimucil, Espidifen, Espididol y 

Flutox 

23/11/2016 Arkopharma® - Jalea Real 

 

PARTE II - TALLERES 

Una vez que ese intercambio, fue realizado a través de la Universidad Complutense de Madrid, 

nos asignaron la asignatura de Practicas Tuteladas, realizando todas las actividades que están 

previstas. Así, además de las prácticas tuteladas en la FM, durante un mes todos los martes, asistí 

a talleres obligatorios en la facultad. 

Tabla 4 - Talleres asistidos. 

FECHA TALLER 

20/09/2016 Como Redactar un artículo Científico 

27/09/2016 Comunicación 

04/10/2016 Atención Farmacéutica 

11/10/2016 Dispositivos 

18/10/2016 Formulación Magistral 

8/11/2016 Role Play 

15/11/2016 Presentación oral de los trabajos 
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1. Artículo Científico  

En el taller “Como Redactar un Artículo Científico” fue hecho una revisión general de como 

redactar un artículo científico. Ese taller fue importante una vez que durante el periodo de 

Prácticas realizamos un trabajo de investigación en la farmacia. Ese mismo trabajo fue realizado 

en grupos de cuatro personas, tiendo sido dado el tema general “Sistema Endocrino”. Lo tema 

elegido por mi grupo fue “Relación entre eficacia y adherencia terapéutica en pacientes con 

diabetes mellitus tipo dos.”. Así realizamos una encuesta (Anexo I) en cuatro farmacias distintas 

de la Comunidad de Madrid, tiendo recogido 100 respuestas. Lo trabajo final (Anexo II) si 

encuentra publicado en la revista del ámbito farmacéutico El Farmacéutico Joven (Anexo III). 

Tal como se puede ver en la tabla anterior, se hizo una presentación oral del trabajo (Anexo IV), 

siendo esa presentación valorada por un tribunal de profesores. La presentación del trabajo solo 

se podía hacer por una persona siendo yo la persona elegida para hacerlo.  

Ese fue un trabajo que nos ocupó bastante durante un mes de nuestras prácticas, pero creo que 

para nuestros compañeros de prácticas eso tenga un valor acrecentado una vez que durante el 

curso no tendrán la oportunidad de hacer algo así.  

2. Comunicación 

El farmacéutico debido a su actividad necesita emplear técnicas de comunicación variadas y 

adaptadas a cada paciente con quien interactúa en la farmacia. En ese taller se hizo una breve 

introducción sobre la teoría de la comunicación, cuales son los objetivos, las etapas y barreras, las 

diferentes formas de comunicar (verbal, no verbal) y cual la forma más eficaz de comunicar. 

Fueron abordados también los diferentes estilos comunicativos. Uno de los puntos más 

interesantes de ese taller fue la simulación de una entrevista en la farmacia, de esa forma 

abordamos cual el comportamiento adecuado a adoptar en una posible entrevista.  

Ese fue lo taller más informal, durante el cual desarrollamos técnicas y ejercicios que nos permiten 

mejorar nuestra capacidad comunicativa y también como hablar en público. 

3. Atención Farmacéutica   

La atención farmacéutica es definida como la participación activa del farmacéutica en la mejora de 

la calidad de vida del paciente mediante la dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento 

farmacoterapéutico. Durante ese taller se hizo una revisión de esos tres puntos de la atención 

farmacéutica, recordando los puntos clave y cuál es el procedimiento correcto a tomar por el 

farmacéutico. Al final de ese taller fueron solucionados algunos casos clínicos, para los cuales 

deberíamos indicar como los solucionaríamos. 

4. Dispositivos Médicos 

Durante ese taller práctico se mostró como utilizar los dispositivos médicos utilizados en la terapia 

inhalada y los utilizados para auto inyección para administrar insulina.  

Ese fue para mí la taller más interesante, el contacto con los diferentes dispositivos que más se 

utilizan en la farmacia me ayudó a percibir como usarlos y de esa forma permite que podamos 

hacer un mejor consejo en cuanto a la dispensación de esos mismos dispositivos, así como 

responder a cualquier duda que le surja al paciente durante su utilización. 
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5.  Formulación Magistral  

En ese taller se hizo una pequeña revisión sobre los documentos necesarios a rellenar cuando se 

prepara en la oficina de farmacia una formulación magistral.  

Para la evaluación tuve que hacer una fórmula magistral o un preparado oficinal en mi farmacia y 

una vez realizado lo entregué conjuntamente con toda la documentación necesaria y obligatoria: 

boletines de análisis de las materias primas, registro de materias primas, registro de material de 

acondicionamiento, guía de elaboración y control, procedimiento normalizado de elaboración y 

control, etiqueta del preparado, prospecto para el paciente, hoja de especificaciones de materia 

prima, valoración económica.  

La fórmula magistral elegida y preparada fue: Vaselina Salicílica al 5%. Toda la documentación 

entregue para la evaluación se encuentra en el Anexo V. 

6. Role Play  

Ese fue el taller resumen de todos los otros, durante ese taller fuimos evaluados cada uno 

individualmente. Además de evaluados en parte por nuestra capacidad de resolución del caso, 

fuimos evaluados por nuestra capacidad comunicativa y como nos comportábamos en un 

ambiente simulando una farmacia. Así, individualmente cada uno tuvo acceso a una breve 

introducción al caso, pero después durante el role play fuimos confrontados con dudas o 

intervenciones del profesor, que estaba haciendo el papel de paciente.  

Al final, individualmente, los profesores hicieran breves consideraciones a cada role play, así como 

fueron discutidas otras posibles resoluciones de los casos.  

Ese taller fue muy importante una vez que nos permitió poner en práctica todos los aspectos 

aprendidos durante todos los otros. 

7. Consideraciones Finales  

La experiencia de poder complementar mi formación teórica haciendo las prácticas en oficina de 

farmacia fuera de mi país, ha sido muy satisfactoria, pues tuve la oportunidad de conocer una 

realidad bien diferente de Portugal. No podría estar más contenta con la formación enriquecedora 

y gratificante que me han proporcionado los profesionales de la FM.  

Durante mis prácticas siento que mi deber fue cumplido, no sentido de dar el mejor de min en el 

trabajo. Estoy cierta que por eso, en mi último día de prácticas, la titular de la farmacia me dio una 

carta de recomendación (Anexo VI) donde se refiere a mis cualidades como estudiante de 

prácticas. Creo  que tuve iniciativa y fue productiva de forma a obtener resultados que ayudaran a 

cumplir los objetivos de la farmacia. Resultado de eso fuera la  

Algo que ha sido bastante positivo en mi visión, fue el ambienté familiar que esta tenia. Esto tornó 

las practicas más activas y pude aprender de una forma más interna todo lo funcionamiento de la 

farmacia. Fue una experiencia muy enriquecedora y me encantó conocer el equipo de trabajo y la 

ciudad. 
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Anexos 
 
Anexo I – Encuesta realizada en cuatro farmacias de la Comunidad de Madrid. 

1. Datos sociodemográficos: 
Año de nacimiento:  Sexo:           Varón                       Mujer 
Estado civil:   Soltero/a           Casado/a            Pareja de hecho               Separado/a                 
Divorciado/a            Viudo/a  
Estudios:    Sin estudios           Primarios                Secundarios           Universitarios 
Situación laboral: Activo           Jubilado                           Otros 
 

2. Datos clínicos:  
Peso:                         Kg Talla:                   cm 
IMC: Edad de comienzo:  
HTA:        Alta              Baja            Normal 
Circunstancia desencadenante:   Embarazo         Menopausia              Enfermedad         
Dejar de fumar         Abandono del deporte        Eventos vitales estresantes (separación, 
muerte familiar, etc.)                   Ocasional 
Antecedentes familiares de sobrepeso/diabetes: Ambos padres        Uno de los padres        
Hermanos         Otros familiares          Sin antecedentes                
 

3. Hábitos alimenticios y estilo de vida: 
¿Qué tipo de dieta acostumbra a hacer?         Mayoritariamente frutas y vegetales       
Rica en carbohidratos                         Baja en sal y grasa                  Pre elaborada                            
Rica en grasas (fritos y asados)                     Equilibrada   
¿Qué tipo de bebida toma?  Alcohólica       Agua        Refrescos       Infusiones (café) 
¿Acostumbra a hacer ejercicios físicos?          Sí                    No   
(Si la respuesta es afirmativa) ?Con qué frecuencia?    
 

4. Tipo de tratamiento: 
¿Puede decirme usted el nombre del medicamento que toma para la DM? 
 
¿Cómo se lo indicó el médico? 
 
¿Se siente bien con el tratamiento prescrito?    Sí                          No     
¿Ha sentido algún efecto adverso relacionado con la medicación? 
Sí         ¿Cuál/Cuales?                                                                    No             
¿Cómo se mantiene su glucosa?    Alta          Baja                 Normal 
Nº de tratamientos anteriores para el sobrepeso/diabetes:  
Ninguno        1        2       3       >3       (indicar): 
 
 

5. Test de Morisky-Green: 
¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?   Sí         No 
(Si la respuesta es afirmativa) ¿Con qué frecuencia?         1/2 veces por mes        
 1 vez por semana               > de una vez por semana            
¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?                      Sí               No 
¿Cuándo se encuentra bien, deja de tomar la medicación?       Sí               No 
¿Si alguna vez le sienta mal, deja usted de tomarla?                Sí               No 
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Anexo II – Artículo Científico. 

Relación entre eficacia y adherencia terapéutica en pacientes con 
diabetes mellitus tipo dos.  

Miguel-Alves, A I1; Peixoto- da Silva Poças, C1; Milanés-Fernández, M2; Felgueiras-Teixeira, J P1; 
Jimenez-Ferreres, M3 

1 - Universidad de Oporto, Universidad Complutense. 
2 - Universidad de La Habana, Universidad Complutense. 
3 - Tutor director del estudio, Universidad Complutense. 
 

Resumen 

En España, la prevalencia de la DM2 varía entre el 4,8 y el 18% y la incidencia anual, se estima entre 
146 y 820 por 100.000 personas. Esta enfermedad es una de las patologías crónicas con alta tasa de 
fracaso y mala adherencia al tratamiento. Por lo tanto, el objetivo fundamental del presente trabajo es 
valorar la adherencia al tratamiento de los pacientes con DM2 y relacionarla con los resultados 
terapéuticos.  
Materiales y Métodos: se realizó un estudio descriptivo y observacional de pacientes que acudieron a 
cuatro farmacias comunitarias de Madrid (Farmacias: Madrid Río, Maria Isabel Ruiz García, Matilde 
González Rodríguez-Vilariño y Julián Pozuelo Pinilla), durante los meses de septiembre a noviembre del 
2016. El material empleado fue una encuesta que incluyó el Test de Morisky – Green y se realizaron 
tablas de contingencia en el programa Microsoft Office Excel 2007 para relacionar las variables de 
eficacia y adherencia terapéutica.  
Resultados: de un total de 100 pacientes, 83 eran cumplidores con el tratamiento y de ellos 69, tenían la 
glucemia normal.  
Conclusiones: el 83% de los pacientes es cumplidor y en ello influye de manera positiva el estado civil, 
el nivel de estudios y la situación laboral. Existe una estrecha relación entre adherencia y eficacia 
terapéutica. 
 
Palabras claves: diabetes mellitus tipo dos, farmacia comunitaria, adherencia terapéutica, eficacia. 

 

Abstract 

In Spain, the prevalence of DM2 varies between 4.8 and 18% and the annual incidence is estimated 
between 146 and 820 per 100,000 people. This disease is one of the chronic pathologies with high failure 
rate and poor adherence to treatment. Therefore, the main objective of the present study is to assess 
adherence to the treatment of patients with DM2 and to relate it to the therapeutic results. 
Materials and Methods: a descriptive and observational study was carried out on patients who visited 
four community pharmacies in Madrid (Pharmacies: Madrid Río, Maria Isabel Ruiz García, Matilde 
González Rodríguez-Vilariño and Julián Pozuelo Pinilla) during the months of September to November Of 
2016. The material used was a survey that included the Morisky-Green Test and contingency tables were 
made in the Microsoft Office Excel 2007 program to relate the variables of efficacy and therapeutic 
adherence. 
Results: out of a total of 100 patients, 83 were compliant with the treatment and 69 of them, had normal 
glycemia. 
Conclusions: 83% of the patients are compliant and positively influence the marital status, level of 
education and work situation. There is a close relationship between adherence and therapeutic efficacy. 
 

Key words: diabetes mellitus type two, community pharmacy, therapeutic adherence, efficacy. 
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Introducción  

La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad metabólica que se manifiesta por unos niveles de 
glucosa en sangre superiores a los límites normales. La insulina, hormona segregada por el páncreas, es 
la encargada de permitir el transporte de la glucosa hacia el interior de las células. Cuando esta no 
existe, hablamos de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y ocurre generalmente en pacientes jóvenes. Por el 
contrario,  la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), se produce cuando hay una resistencia a la insulina, 
haciendo que esta  no funcione correctamente. Esta es más frecuente en los adultos, dándose la 
mayoría de las veces cuando existe un exceso de peso.1 

Se estima que más de 371 millones de personas en el mundo padecen DM, teniendo en España 
una prevalencia del 13,8% en mayores de 18 años. Estas cifras aumentan anualmente y  producen cada 
año a nivel mundial, 4,8 millones de muertes debidas a complicaciones derivadas de la enfermedad.2 

En España, la prevalencia de la DM2 varía entre el 4,8 y el 18% y la incidencia anual, se estima 
entre 146 y 820 por 100.000 personas.1 Este problema de salud pública comprende un grupo de 
trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia crónica, que se acompaña de alteraciones 
secundarias en muchos órganos, con una elevada morbi-mortalidad, siendo una de las principales 
causas de invalidez y muerte prematura.1, 2, 3  

El tratamiento de este tipo de diabetes, está basado en cinco pilares fundamentales, siendo 
estos la dieta alimenticia, el ejercicio físico, el autocontrol de los niveles de glucosa, una educación para 
la salud en diabetes, y el tratamiento medicamentoso a base de antidiabéticos orales y/o insulina.1 La 
DM2 es una de las enfermedades crónicas con alta tasa de fracaso y mala adherencia al tratamiento.3 
Por esto, si se quiere conocer los efectos terapéuticos reales de los medicamentos en esta enfermedad, 
en la salud y el bienestar de los pacientes, es necesario complementar los datos de la eficacia con los de 
la adherencia terapéutica.4,5,6 Por lo tanto, el objetivo fundamental del presente trabajo es valorar la 
adherencia al tratamiento de los pacientes con DM2 y relacionarla con los resultados terapéuticos, para 
ello, vamos a valorar: 

 Datos sociodemográficos de los pacientes 
 Factores de riesgo que influyen en la DM2 (antecedentes familiares, hipertensión arterial, dieta y 

ejercicio físico) 
 Tratamientos más utilizados en la actualidad. 

 

Materiales y Métodos 

Estudio descriptivo y observacional de pacientes que acudieron a cuatro farmacias comunitarias 
de Madrid (Farmacias: Madrid Río, Maria Isabel Ruiz García, Matilde González Rodríguez-Vilariño y 
Julián Pozuelo Pinilla). Este se llevó a cabo durante los meses de septiembre a noviembre del 2016, en 
el cual se incluyeron individuos mayores de edad, de ambos sexos y con diagnóstico de DM2.  
 

El material empleado fue una encuesta (Anexo 1) elaborada con preguntas abiertas y cerradas, 
incluyendo el Test de Morisky – Green para evaluar de manera indirecta la adherencia del tratamiento.7 
Las encuestas se realizaron de forma anónima y voluntaria.  Las variables incluidas  fueron: datos 
sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción y situación laboral), variables 
relacionadas con los factores de riesgo (antecedentes familiares, HTA, alimentación y nivel de actividad 
física) y por último las del tratamiento terapéutico (incluida la eficacia) y adherencia. 
  

Se realizó el levantamiento de datos de las encuestas por cada uno de los participantes que 
ingresaron en el estudio. Los mismos se insertaron en el programa Microsoft Office Excel 2007 y se 
hicieron tablas para relacionar la adherencia con variables sociodemográficas (estado civil, nivel de 
instrucción y situación laboral), para determinar que variables podían influir en la adherencia, y además 
con la eficacia. Para determinar la eficacia de la terapia, se clasificaron los datos de glucosa (ayunas) en: 
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alta (>130 mg/dL), baja (<70 mg/dL) y normal (70 – 130 mg/dL).8  Para determinar que variables podían 
influir en la eficacia, se relacionaron los factores de riesgo (TA, dieta y ejercicios físicos) con los valores 
de glucosa. La TA se clasificó en normal, alta o baja tomando como referencia el valor normal descrito 
por la Sociedad Española de Diabetes (130 – 80 mmHg).8  Todas estas tablas se analizaron a través de  
la prueba estadística Chi Cuadrado y de Fisher. 

 

Resultados y Discusión 

Aceptaron contestar las encuestas un total de 100 individuos y todos cumplieron los criterios de 
inclusión para este trabajo. 
 

 Resultados sociodemográficos 
 

Del total de encuestados se observa que la mayoría (41%) se encuentra entre los 61 a 74 años. 
Le siguen,  con un 31% los individuos entre 45 y 64 años y con 28% los que mayores de 75 años. 
Ninguno de los pacientes tiene una edad inferior a 45 años, por lo que podemos corroborar lo descrito en 
la bibliografía, que este tipo de diabetes afecta generalmente a personas adultas.1 En cuanto al género, 
resultó ser mayoritario el sexo femenino (55%) y la minoría sexo masculino (45%). 
 

La  Tabla 1 muestra que el 64% de los individuos son  casados y 36% no casados (viudos, 
divorciados o solteros). En esta se observa la distribución de la población según estado civil y 
adherencia, donde los más cumplidores son los casados (57 de los 64 encuestados casados - 89%). 
Este hecho muestra la importancia del apoyo familiar en el apego a la medicación en pacientes con 
enfermedades crónicas como la DM2.1, 3 
 

 
Apoyo familiar p = 0,0314 

 

Adherencia Casados No casados Total 

Cumplidores 57 26 83 

No cumplidores 7 10 17 

Total 64 36 100 
Tabla 1 - Adherencia vs estado civil 
 

En cuanto a los niveles de instrucción se observa que el 28% cursaron estudios primarios y la 
mayoría, representados por el 32%, cursaron estudios secundarios. El 27% tiene estudios universitarios 
y solo el 13% no poseen estudios.  
 

En la Tabla 2, al relacionar las personas con estudios (primarios, secundarios o universitarios) y 
sin estudios con la adherencia tenemos que, las personas con estudios fueron los de mayor adherencia 
al tratamiento (72 de los 87 encuestados con estudios - 83%). En varios estudios se ha observado que el 
nivel escolar facilita la adherencia al tratamiento porque los pacientes son capaces de comprender y 
tomar mayor conciencia sobre su estado. 

      
 

 

 
Estudios p = 0,308 

 

Adherencia Sin estudios Con estudios Total 

Cumplidores 11 72 83 

No cumplidores 2 15 17 

Total 13 87 100 
Tabla 2 - Adherencia vs estudios 
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Respecto a la situación laboral, en la Tabla 3 se observa que el 48% está en  activo, o sea, 

estaban vinculados a algún tipo de trabajo ya sea por cuenta propia o ajena. El 52% son pacientes no 
activos (44% jubilados y 8% no especificaron). Del total de pacientes activos, 43 cumplen con el 
tratamiento lo que representaron el 90%. Esto es muy favorable si tenemos en cuenta que mientras la 
persona está activa su vida se hace menos sedentaria, está más integrada socialmente, con mayor 
autoestima  y esto conlleva a un mejor cumplimiento de la terapia.   

 

 
Situación laboral p = 0,0922 

 

Adherencia Activo No activo Total 

Cumplidores 43 40 83 

No cumplidores 5 12 17 

Total 48 52 100 
Tabla 3 - Adherencia vs situación laboral 

   
 

  Resultados de los factores de riesgo que influyen en la DM 2 
 

En la actualidad se conocen los factores de riesgo que inciden directamente en el desarrollo de 
la  DM2 y que conllevan a las denominadas complicaciones del Síndrome Metabólico. Tal es el caso del  
componente hereditario, el cual puede estar influyendo en los pacientes diabéticos encuestados, ya que 
el 38%  tenían familiares directos diabéticos. 
 

Por otro lado en la Tabla 4 se observa que del total de pacientes el 25% tiene la tensión no 
normal (HTA) y el resto (75%) normal, siendo los pacientes con la tensión normal los que mejores niveles 
de glucosa presentan (65 de los 75 encuestados con tensión normal - 87%).  
 
 

 
TA p = 0,034 

 

Glucosa Normal No normal Total 

Normal 65 17 82 

No normal 10 8 18 

Total 75 25 100 
Tabla 4 - Niveles de glucosa vs TA 
 

De acuerdo a lo que relataron los pacientes, el 90% tenía una dieta no cuidada, o sea, que 
comían de todo sin exceptuar ningún tipo de alimento y solo el 10% restante hacían dieta estricta. En la 
Tabla 5 se observa que, de los 10 pacientes que hacían dieta estricta, 9 tenían la glucosa normal. 
Estos resultados se traducen en un mal hábito alimenticio por parte de la mayoría de los pacientes. Sin 
embargo, resulta curioso destacar que un gran número de pacientes (73) que no hacían dieta estricta 
tuvieron los niveles de glucosa normales, hecho que puede estar dado por el chequeo meticuloso de 
estos pacientes antes de ingerir alimentos y/o buena  eficacia del tratamiento. 

 

 
Dieta p = 0,4876 

 

Glucosa Cuidada No cuidada Total 

Normal 9 73 82 

No normal 1 17 18 

Total 10 90 100 
Tabla 5 - Niveles de glucosa vs hábitos dietéticos 
 
 



 
Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia | Farmacia Mª Isabel Ruiz Garcia 

   

Ana Inês Miguel Alves            22 
 

En el caso de la realización de ejercicios físicos, solo hacen alguna actividad el 36% y el 64% 
nunca hacen ejercicio. La Tabla 6 muestra la distribución del hábito de ejercicio relacionado con los 
rangos de glucosa, donde de los 82 pacientes que tenían la glucosa normal, 56 (68%) nunca practicaban 
ejercicios y solo 26 (32%) practicaban ejercicio. Si bien es cierto que el sedentarismo es otro de los 
factores que  influyen de manera negativa en los pacientes con DM2, en nuestro estudio se observaron 
resultados contradictorios a esta afirmación, ya  que la mayoría de los pacientes que no hacían ejercicio 
tenían la glucosa normal.  
 

 
Ejercicio físico p = 0,2978 

 

Glucosa Si No Total 

Normal 26 56 82 

No normal 10 8 18 

Total 36 64 100 
Tabla 6 – Niveles de glucosa vs nivel de actividad física 
 
 

 Resultados de la relación entre adherencia y eficacia 
 
Varios estudios demuestran que una buena adherencia, conlleva al éxito del tratamiento y por 

consiguiente a la estabilidad clínica de los pacientes.1, 7, 9 En la Tabla 7 se  observa que, la mayoría de 
los encuestados (83) fueron cumplidores. Se puede decir con un nivel de confianza del 95% que este 
valor está en el Intervalo de Confianza (74,1% - 89,8%). Complementario a estos resultados, se obtuvo 
que de los 83 pacientes cumplidores, 69 tenían la glucosa normal (83%).  Estos valores aunque no 
tienen una relación estadísticamente significativa no dejan de ser favorables, ya que se observa cierta 
tendencia a que se cumpla lo anteriormente descrito en cuanto a la relación entre adherencia y eficacia y 
además porque conocemos el hecho de que la DM2 es una de las enfermedades crónicas con alta tasa 
de fracaso y mala adherencia al tratamiento.3   
 

 
Glucosa p = 0,205 

 

Adherencia Normal No normal Total 

Cumplidores 69 14 83 

No cumplidores 13 4 17 

Total 82 18 100 
Tabla 7 – Adherencia vs eficacia (niveles de glucosa) 

 Resultados de los tipos de tratamientos 
 

 
 
 

   
Actualmente existen novedades farmacológicas en el tratamiento de DM2. La primera viene 

marcada por la recomendación de dejar de usar  secretagogos, que agotan el páncreas y limitan su uso. 
La segunda es la introducción de nuevos grupos farmacológicos como es el caso de: los inhibidores del 
transportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2), los análogos de incretinas y nuevas insulinas.10 En este 
trabajo se observó que 75% de los encuestados siguen un  tratamiento oral (un solo grupo farmacológico 
o combinaciones de grupos farmacológicos), 16% se tratan solo con insulina y el 9% tienen terapias 
combinadas de insulina con antidiabéticos orales. Los medicamentos más usados por los pacientes 
encuestado son: Metformina, Eucreas, Janumet e  insulinas como Lantus, Novorapid y Toujeo. 

 

Conclusiones 

El 83% de los pacientes es cumplidor y en ello influye de manera positiva  el estado civil, el nivel 
de estudios y la situación laboral. 

 
Existe una estrecha relación entre adherencia y eficacia. 
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Anexo 3 - Artículo Científico publicado en la Revista del ámbito farmacéutico El Farmacéutico 
Joven. 

 

 

Disponible en: http://www.elfarmaceutico.es/index.php/revista-el-farmaceutico-el-farmaceutico-joven/item/7845-relacion-

entre-eficacia-y-adherencia-terapeutica-en-pacientes-con-diabetes-mellitus-tipo-dos#.Wbh7MciGPIU 
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Anexo IV – Imágenes de la presentación oral del Artículo Científico. 
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Anexo V – Formulación Magistral de la Vaselina Salicílica al 5%. 

 

 

 

 

TALLER DE  

FORMULACIÓN 

MAGISTRAL 
PRACTICAS TUTELADAS 
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GRUPO D2 
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2. Guía de Elaboración y Control 
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3. Boletín de Análisis 
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4. Hojas de Especificaciones y Registro de las Materias Primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia | Farmacia Mª Isabel Ruiz Garcia   

Ana Inês Miguel Alves  36 
 

  



 Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia | Farmacia Mª Isabel Ruiz Garcia   

Ana Inês Miguel Alves  37 
 

  



 Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia | Farmacia Mª Isabel Ruiz Garcia   

Ana Inês Miguel Alves  38 
 

5. Especificaciones y Registro de Material de Acondicionamiento 
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6. Etiquetado en la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valoración económica 

 

Honorarios 13,75€ 

Materia prima 0,15€ 

Excipiente 1,34€ 

Material acondicionamiento 1,25€ 

IVA 4% 

TOTAL 17,15€ 
 

Desarrollo 

 Honorarios  
Pastas, pomadas: 13,75€ de 1 a 100 g o ml 
 

 Materia Prima 
Ácido salicílico 5%: 0,033275€ /g 
                                 

4,5 g × 0,033275 = 0,15€ 

 

 Excipiente 

Pastas y pomadas anhidras: 1,34€ /100 ml 

 

 Material de acondicionamento 

Formas farmacéuticas semissólidas: 1,25€ 

 

 IVA 

4% = 0,6596€ 

Farmacia Mª Isabel Ruiz García  Tlf.: 914306347 
Cl Camino Vinateros, 70 – 28030 Madrid 
POMADA DE VASELINA SALICÍLICA 5% (90g) 
Admón.: Tópica        P.V.P.: 17,15€          Nº Rec.: 652           
Conserv.: Lugar fresco y seco     Cad.: 3/02/16 
Pte.: Angel Bustos   Tlf.: 918596779 
DRA.: Pilar Martínez            Cdo.: 76/50313-9 
Mantener fuera del alcance de los niños 
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8. Prospecto para el paciente 

 

Farmacia Dra. Maria Isabel Ruiz Garcia 
Dirección: Calle Camino de los Vinateros, 70 – 28030 Madrid 

Telf. 914 30 63 47 
 

 

Nombre de la fórmula: Vaselina Salicílica al 5% 
 
Forma farmacéutica: pomada. 
Vía de administración: uso cutáneo, este medicamento debe aplicarse sobre la piel. 
 
COMPOSICIÓN (90 g): 
Ácido salicílico                                                  4,5 g 
Parafina líquida                                                2,7 g 
Parafina filante                                        c.s.p. 90 g 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: el ácido salicílico elimina las durezas y las callosidades de 
la piel e impide su formación. 
Se utiliza en procesos en los que la piel presente escamas como psoriasis, ictiosis e 
ciertos eczemas. 
 
CONTRAINDICACIONES: no debe utilizarse en marcas de nacimiento, verrugas con 
crecimiento de pelo, verrugas localizadas en la cara o en la zona genital, así como en 
mucosas o cualquier área infectada. 
Está contraindicado en caso de alergia al ácido salicílico y en casos de diabetes o mala 
circulación.  
No se deben utilizar vendajes oclusivos (que impidan la ventilación de la zona), salvo 
indicación médica. 
 
PRECAUCIONES: no debe aplicarse en grandes áreas durante mucho tiempo, 
especialmente en niños o pacientes con enfermedades de hígado o riñón ya que puede 
producir efectos tóxicos debidos al ácido salicílico. 
Se debe evitar el contacto con los ojos, las mucosas y la piel normal. 
 
INTERACCIONES: salvo por prescripción médica, no deben utilizarse, otros 
medicamentos que contengan salicilatos (por ej. analgésicos con ácido acetilsalicílico), 
ya que, aunque es muy poco probable, podría producirse intoxicación por salicilatos. 
 
ADVERTENCIAS: 
 Embarazo y lactancia no debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin 
consultar al médico. En ningún caso debe utilizarse sobre el pecho durante la lactancia. 
Uso en niños: no se debe utilizar en niños menores de 2 años. En niños mayores debe 
utilizarse con precaución. 
 
 

javascript:void(0)
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POSOLOGÍA: aplicar sobre la zona afectada 2 o 3 veces al día. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: antes de aplicar el preparado se 
debe proteger con vaselina la zona que rodea la lesión.      
 
INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS: en caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe 
acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información 
Toxicológica, tfno.: 915620420. 
Los síntomas de la absorción e intoxicación sistémica son: acufenos, náuseas, sed, 
fatiga, fiebre y confusión y todas las reacciones adversas de los salicilatos. 
 
REACCIONES ADVERSAS: el ácido salicílico pueda dar lugar a reacciones alérgicas 
(urticaria, anafilaxia y eritema multiforme), reacciones irritativas e inflamatorias, 
pudiendo producir dermatitis si se aplica repetidamente sobre la piel. 
Se han descrito casos de intoxicación cuando se ha usado en grandes superficies o a 
dosis muy elevadas. 
 
CONSERVACIÓN: conservar a temperatura inferior a 30 ᵒC y proteger de la luz. 
 
CADUCIDAD: no utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en 
el envase. 
 

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS EN CASO DE DUDA 
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO” 
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Anexo VI – Carta de Recomendación. 

 

 

 

 

 

 




