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RESUMO 

O processo de formação proporcionado pelo Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) é consumado por um semestre de estágio profissionalizante, que escolhi 

dedicar por inteiro ao exercício da profissão em farmácia comunitária. Este estágio constitui, 

efetivamente, um dos momentos mais importantes e decisivos da formação académica, na 

medida em que viabiliza a aplicação e cimentação dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, articulada com outras experiências intrínsecas à prática profissional. A farmácia 

comunitária constitui a cara da profissão, exposta a uma sociedade que lhe reconhece 

competência, proximidade e confiança.  

O presente relatório é constituído por duas partes, sendo que na primeira são abordados 

os mecanismos que compõem o espectro da atuação farmacêutica, do ponto de vista da 

intervenção do Farmacêutico no controlo e gestão da farmácia, na dispensa de medicamentos e 

produtos farmacêuticos e na prestação de serviços ao utente. A segunda parte debruça-se sobre 

as temáticas que optei por explorar no decorrer do estágio. O primeiro projeto versa a 

problemática da hipertensão arterial, abordada através da realização de um Rastreio, com o 

objetivo de sensibilizar e educar os utentes da farmácia para esta problemática. O segundo tema, 

sobre a Saúde do Viajante, abrange medidas de precaução a adotar durante a viagem, num 

esforço de consciencializar o viajante dos riscos associados à prática de viajar. Neste contexto, 

achei pertinente aludir ao tema da proteção solar, sobre o qual os utentes não dispõem de grande 

informação. O terceiro projeto, centrado na Insuficiência Venosa Crónica, foi idealizado com base 

na elevada afluência de utentes com queixas de sensação de pernas pesadas ou cansadas. 

Pretendia-se, assim, valorizar estes sintomas, atualmente vulgarizados, educando os utentes na 

senda da prevenção de complicações graves e debilitantes. O último envolve a temática dos 

Cuidados Farmacêuticos e foi concretizado por intermédio da realização de uma revisão da 

terapêutica a uma utente. 

De uma forma geral, os projetos tencionavam, também, fidelizar a população à farmácia 

e reforçar o papel do Farmacêutico na comunidade em que se insere. 
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4.   INTRODUÇÃO 

O estágio curricular em farmácia comunitária assume-se como o derradeiro desafio 

proposto pelo Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). Corresponde a um 

momento em que é travado um verdadeiro contacto com aquela que continua a ser, 

indiscutivelmente, a realidade profissional vivida pela maioria dos Farmacêuticos. Serve, 

também, como uma oportunidade de reconhecer ainda mais sentido aos conhecimentos 

adquiridos durante o curso e, ao mesmo tempo, de desenvolver novas competências e de 

desempenhar um papel ativo na promoção da saúde pública.  

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Peninsular, em Matosinhos, entre os 

dias 24 de abril e 31 de agosto. Por ser uma farmácia a que costumava recorrer e da qual tinha 

uma boa impressão, foi com agrado que a encontrei na lista de farmácias disponíveis, aquando 

do processo de alocação dos estagiários. A orientação do meu estágio foi assumida pela Dra. 

Ana Loureiro, Diretora Técnica (DT).  

Na primeira parte são descritas as atividades integradas no quotidiano de qualquer 

farmácia, passando pela gestão, atendimento ao público e prestação de diversos serviços 

farmacêuticos. Nesta secção, também estão descritos alguns casos concretos com que me 

deparei no exercício do meu estágio. A Parte 2 diz respeito aos temas que considerei pertinente 

abordar, dirigidas à população que frequenta a farmácia. 

  O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 abril maio junho julho agosto 

Receção e conferência de encomendas      

Armazenamento e gestão de stocks      

Organização de receituário e faturação      

Atendimento ao balcão      

Determinação de parâmetros físicos e 

bioquímicos 

     

Formações (internas e externas)      

Projeto I – Rastreio de Pressão Arterial      

Projeto II – Saúde do Viajante      

Projeto II – Insuficiência Venosa Crónica      

Projeto IV – Revisão da Terapêutica      

 

PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA PENINSULAR 
 

5. A FARMÁCIA PENINSULAR 

 

5.1. APRESENTAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO 

A Farmácia Peninsular (FP) está integrada num grupo de Farmácias, do mesmo 

proprietário, e pertence à empresa TRIAGEM VITAL, S.A.  
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A FP dispõe de uma página na plataforma Facebook, gerida por um dos elementos da 

equipa, através da qual são divulgados os seus serviços, informações úteis e ações promocionais 

pontuais.  

 

5.2. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Transferida, há 9 anos, do centro do Porto para o nº685 da Avenida da República, em 

Matosinhos, a FP situa-se numa das ruas mais movimentadas do concelho. A localização 

estratégica, a par da proximidade a um variado leque de serviços, constitui uma das razões 

justificativas da elevada afluência da população local à FP.  

De acordo com a legislação em vigor [1], a FP está aberta ao público em dias úteis e 

sábados, de forma contínua, entre as 9h00 e as 20h00, encerrando aos domingos e feriados. 

Numa primeira abordagem, foi acordado com a DT que o meu horário de trabalho se cingiria a 

dias úteis, entre as 10h00 e as 18h00, incluindo uma pausa para almoço de uma hora. 

Eventualmente, e de acordo com as necessidades, trabalhei sábados e, mais recentemente, 

passei a cumprir o horário da tarde. 

Em conjunto com outras farmácias da área de Matosinhos, a FP cumpre, de 29 em 29 

dias, turnos de vinte e quatro horas, assumindo-se como Farmácia de Serviço. Foi-me possível 

participar num desses serviços, das 20h00 às 9h00, o que me permitiu tomar conhecimento de 

uma realidade distinta da que quotidianamente descreve o movimento da FP.    

 

5.3. RECURSOS HUMANOS 

A direção técnica da FP é assegurada pela Dra Ana Otília Loureiro, que pertence a um 

quadro farmacêutico constituído por mais duas Farmacêuticas Adjuntas (Dra Luísa Brás e Dra 

Rosário Pereira), cuja extensa experiência de trabalho permitiu a fidelização de um elevado 

número de utentes. Do quadro não farmacêutico fazem parte quatro Técnicos de Farmácia (Ivo 

Moreira, Tiffany Cardoso, Rafaela Rodrigues e Raquel Lopes), que aliam a sua juventude a uma 

atitude proativa, refletida no desenvolvimento de atividades e na dinamização de plataformas 

interativas, como o Facebook. A FP dispõe, também, de uma Técnica Auxiliar de Farmácia 

responsável pelo Back Office (Sofia Costa) e de uma Auxiliar de Limpeza (Maria Silva). 

Esta equipa de trabalho é determinante para o sucesso da FP, desenvolvendo um 

trabalho de excelência no cumprimento diário da missão de promover saúde. A distribuição e 

articulação de tarefas individuais resultam numa otimização dos serviços prestados. Ao longo do 

estágio, fui integrada nesta dinâmica de gestão, tendo-me sido delegadas determinadas funções 

que procurei desempenhar com responsabilidade e motivação. 

 

5.4. PERFIL DOS UTENTES 

A FP lida diariamente com utentes provenientes dos mais variados contextos 

socioeconómicos. Na sua maioria, caracterizam-se pelo uso de medicação crónica, o que 

permite um contacto mais próximo entre utente-farmacêutico, traduzido num atendimento ainda 

mais personalizado.  
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Especialmente nos meses de Verão, verificou-se uma maior afluência de turistas, tendo 

em conta a proximidade da FP à praia de Matosinhos.  

5.5. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA 

 

5.5.1. DESCRIÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR 

A FP encontra-se identificada pela tradicional cruz verde luminosa. Em conformidade 

com as normas previstas pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

(INFARMED) [2], a Farmácia divulga, de forma visível, no seu espaço exterior, o nome do DT, o 

horário de funcionamento, as escalas de turno das farmácias do município e os serviços 

farmacêuticos prestados, acompanhados dos respetivos preços. 

Mais recentemente, passou a deter um lugar de estacionamento, garante de um maior 

conforto aos utentes que se deslocam em viatura própria. 

 

5.5.2. DESCRIÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR 

 A FP concentra todas as suas divisórias num só piso e apresenta uma aparência 

moderna, que proporciona uma atmosfera profissional e bastante agradável. As instalações da 

FP são compostas por: 

• Entrada, onde se encontra um equipamento de monitorização de peso, altura e IMC, 

bem como um dispensador de senhas de atendimento, adaptado a atendimento 

prioritário. 

• Área de exposição geral, revestida por dois lineares principais, dedicados à exposição 

de produtos de puericultura e dermocosmética. No espaço central estão dispostas três 

gôndolas, uma das quais constituídas por produtos de higiene oral e as restantes 

destinadas à exposição de produtos de acordo com a sazonalidade e as campanhas 

promocionais em vigor na FP. 

• Área de atendimento, composta por um total de seis postos, cinco dos quais dispostos 

em linha, propícios a um atendimento com alguma privacidade, embora ligeiramente 

perturbada por um certo distanciamento físico entre o profissional e o utente. Atrás dos 

balcões, de forma visível e não acessível ao público, existem prateleiras de exposição 

de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de uso mais comum, alterados 

segundo a sazonalidade. O sexto posto encontra-se estrategicamente localizado junto à 

entrada, permitindo ao colaborador deslocar-se mais facilmente ao encontro de um 

utente que procure informações sobre algum dos produtos expostos. 

• Três salas de atendimento privado, a que são atribuídas funções distintas. Um dos 

gabinetes está reservado à medição de parâmetros físicos e bioquímicos, administração 

de injetáveis e atendimento farmacêutico personalizado. O segundo é destinado a 

reuniões com delegados comerciais, formações internas e serviço de nutrição, ao passo 

que o terceiro está devidamente equipado para albergar outro tipo de serviços pontuais, 

como workshops.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Peninsular 

 

4 
 

• Back Office, que envolve toda a logística relacionada com as encomendas e o 

armazenamento de produtos.  

• Laboratório, onde quase exclusivamente se reconstituem as fórmulas orais líquidas, 

nomeadamente os antibióticos.  

• Escritório, equipado com toda a bibliografia exigida por lei [2] e diversas fontes 

adicionais. O acesso a estes recursos permite alimentar o contínuo processo de 

atualização de conhecimentos, tendo-se revelado determinante para a minha 

aprendizagem. 

• Instalações sanitárias acessíveis aos utentes e aos colaboradores. 

No Anexo 1 apresentam-se fotografias de alguns espaços físicos da FP.  

 

5.6. SISTEMA INFORMÁTICO  

O programa informático em vigor na FP é o Sifarma®, um sistema centralizado de gestão 

e na prática farmacêutica, que articula de forma inteligível as atividades gerais da farmácia. No 

âmbito da gestão, é possível proceder ao estudo das vendas e respetiva faturação, ao controlo 

de parâmetros como os prazos de validade, stocks, entradas e saídas de produtos, assim como 

à organização do receituário. Do ponto de vista do atendimento, o sistema assume a sua função 

de suporte ao ato farmacêutico, fornecendo, para cada medicamento, a consulta de informações 

relevantes, essencialmente no domínio da sua composição, posologia e doses, efeitos 

indesejáveis e interações medicamentosas.  

O Sifarma®, reconhecido pelo INFARMED, encontra-se amplamente distribuído a nível 

nacional, sendo periodicamente sujeito a atualizações que o enriquecem cada vez mais. Porém, 

mantém-se longo o caminho a percorrer no sentido de alargar a sua utilidade no aconselhamento 

farmacêutico, responsabilidade em parte atribuída também a quem o usa: de facto, a criação e 

monitorização das fichas de acompanhamento dos utentes é, ainda, uma funcionalidade pouco 

explorada pelas equipas técnicas das farmácias. 

A FP dispõe de um cartão de fidelidade próprio, regulado por um programa informático 

distinto. Esta modalidade concede aos clientes habituais o usufruto de descontos em produtos 

de Imposto de Valor Acrescentado (IVA) a 23%, decorrentes da acumulação em cartão de uma 

percentagem do valor despendido em cada compra. Adicionalmente, e com o consentimento do 

titular, o software regista todos os produtos adquiridos, organizando-os em categorias, o que 

permite identificar, por exemplo, a proveniência dos medicamentos de uso crónico habitualmente 

levantados pelo utente na FP. Esta função presta um auxílio extra ao atendimento, tornando mais 

céleres os procedimentos de seleção da medicação, o que resulta numa maior comodidade para 

o utente, que nem sempre é capaz de identificar oralmente o nome ou o fabricante do 

medicamento a que costuma recorrer.  
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6. GESTÃO DA FARMÁCIA  

 

6.1. GESTÃO DE STOCKS  

Nos dias que correm, o sucesso de uma farmácia assenta na compatibilização entre o 

seu objetivo de gerar saúde e a sua vertente comercial e financeira. A gestão de stocks detém, 

indiscutivelmente, um papel crucial no conjunto de operações que garantem a sustentabilidade 

de uma farmácia. Com efeito, esta coordenação deverá ser capaz de garantir níveis de stocks 

mínimos necessários para satisfazer a procura dos utentes e, em simultâneo, evitar o excesso 

ou a rutura, situações que implicam prejuízo para a farmácia. Deverá, portanto, existir uma 

perceção realista das necessidades, atendendo não só às exigências dos utentes, mas também 

a aspetos como a sazonalidade e a difusão de campanhas publicitárias para certos produtos, 

que influenciam a procura.  

 O sistema informático facilita este processo, indicando uma informação em tempo real 

ao profissional que está a atender. Porém, não deverá ser descurada a verificação física de 

existências, que permite identificar discrepâncias. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de tomar conhecimento de toda a logística 

do processo associado à gestão de stocks, tendo várias vezes efetuado contagens físicas e 

estudado padrões de consumo da farmácia. 

    

6.2. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS AOS FORNECEDORES  

A FP colabora com diversos fornecedores, tendo como distribuidores principais a OCP 

Portugal e a Cooprofar e, para casos mais pontuais, a Magium Farma e a Alliance Healthcare. 

Por razões de rentabilidade, a maioria dos medicamentos com o preço de venda ao público (PVP) 

impresso na cartonagem é pedida, preferencialmente, à OCP Portugal, ao passo que os produtos 

cujo PVP é definido pela FP são maioritariamente encomendados à Cooprofar.  

O processo básico de encomenda é habitualmente realizado através do sistema 

informático, fazendo-se duas encomendas diárias, atendendo aos produtos em falta e mediante 

os stocks de segurança pré-definidos para cada produto. Por outro lado, durante o horário de 

expediente e de acordo com as necessidades não cobertas pelas encomendas diárias, são 

efetuados pedidos aos armazenistas através dos gadgets – plataformas digitais - ou diretamente 

por telefone.  

Simultaneamente, são efetuadas encomendas diretas a alguns laboratórios 

farmacêuticos, com base nas condições especiais oferecidas mediante a aquisição de grandes 

quantidades. Esta encomenda realiza-se no âmbito de uma reunião entre a DT e o delegado 

comercial representante da empresa em questão. 

Durante o meu estágio, intervim múltiplas vezes na realização de encomendas, tendo-

me sido dada liberdade para efetuar, com autonomia e responsabilidade, pedidos através dos 

gadgets. Sempre me esforcei por garantir aos utentes a sensação de a resposta às suas 

necessidades ser uma prioridade para a FP, pelo que, mesmo perante a indisponibilidade um 

determinado produto nos fornecedores a nível nacional – uma realidade infelizmente recorrente, 
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que pode privar um utente do acesso ou continuidade do tratamento –, eram exploradas 

alternativas, incluindo o contacto com farmácias da área que pudessem ainda dispor do produto 

no seu stock interno.  

 

6.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E MARCAÇÃO DE PREÇOS 

As encomendas são criadas (salvo as que estão previamente registadas) e 

posteriormente rececionadas através do Sifarma®. Todas as encomendas são acompanhadas 

por uma nota de encomenda e fatura – original e duplicado, geralmente –, identificando o 

fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados e o respetivo Código Nacional Português 

(CNP), assim como a quantidade pedida e efetivamente enviada, o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF), o IVA aplicável e o Preço de Venda ao Público (PVP) e, de existirem, os descontos 

comerciais. Para os produtos comercializados pela primeira vez, é necessária a criação de uma 

ficha de produto detalhada, com atualização dos stocks mínimo e máximo. Quando são 

encomendados medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos, faz-se acompanhar a fatura pela 

respetiva folha de requisição. 

Posteriormente, regista-se cada produto presente na encomenda, preferencialmente 

através da leitura ótica. Para cada produto tem de ser conferida a validade no sistema 

(correspondente à validade do produto existente na farmácia cujo prazo expirará mais cedo), 

assim como a margem de lucro, o PFV e o PVP, no caso dos produtos com Preço Indicado na 

Cartonagem (PIC). Os produtos de frio, recebidos em contentores térmicos, devem ser 

imediatamente colocados no frigorífico. 

Uma vez concluída a receção, transferem-se os produtos em falta para novas encomendas, 

fecha-se a receção e imprimem-se as etiquetas com o PVP para os MNSRM e outros.  

A receção e conferência de encomendas foram as primeiras atividades que desenvolvi 

e que desde logo me provaram que o trabalho de um Farmacêutico vai largamente além do 

atendimento ao público. Esta tarefa foi constante ao longo de todo o estágio, mas ocupou uma 

porção maior do meu tempo durante o primeiro mês, altura em que a minha intervenção se cingia 

ao back office. Considero, de facto, que esta foi uma etapa crucial para o meu processo de 

integração, pois me permitiu familiarizar-me com os produtos disponíveis na FP, ajudando, entre 

outros, a dissipar a grande dificuldade inicial em fazer corresponder o nome comercial de um 

medicamento à sua substância ativa.  

 

6.4. IRREGULARIDADES E DEVOLUÇÕES 

Certas situações motivam a retirada de medicamentos e/ou outros produtos do stock 

disponível na farmácia. As justificações para esta prática envolvem diversas situações, 

designadamente a expiração do PV, danos no acondicionamento primário e secundário ou o 

débito de produtos por engano. Pontualmente poderão ser devolvidos produtos que foram 

encomendados para suprir a necessidade de um utente, mas de cuja compra este acabou por 

desistir. A nível mais global, as devoluções podem ser requeridas por circulares de suspensão 
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de comercialização, da responsabilidade do INFARMED, ou de recolha voluntária, emitida pelo 

detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

As devoluções são efetuadas através de uma Nota de Devolução (ND), gerada pelo 

sistema informático. Para cada produto, é necessário indicar a quantidade que vai ser devolvida, 

o preço de compra, o motivo de devolução e a o número interno correspondente à fatura de 

origem. Após a sua criação, a ND é impressa em 3 vias, que devem ser carimbadas, datadas e 

assinadas, sendo que a original e duplicada são enviadas para o distribuidor e a triplicada é 

arquivada na farmácia para efeitos de regularização. 

Quando aprovada a devolução, a regularização é materializada através do envio de nota 

de crédito ou por troca com outros produtos. Quando rejeitada, o produto volta à farmácia, sendo 

necessário indicar no Sifarma® que a devolução não foi aceite. Em seguida procede-se à quebra 

de stock do produto, que é depositado no contentor de VALORMED;  

Durante o meu estágio, foram várias as ND que elaborei, principalmente devido a erros 

nos pedidos ou produtos com prazo de validade quase a terminar. Procedi também à 

regularização de ND. 

 

6.5. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

A FP organiza os seus produtos de forma lógica e intuitiva, o que resulta numa economia 

de tempo na sua procura durante um atendimento. o local onde é guardado cada medicamento 

está dependente das dimensões da embalagem, da forma farmacêutica, das condições especiais 

de armazenamento e do tipo de medicamento. Em todos os casos, aplica-se o princípio FEFO 

(first expired, first out).  

Para além dos produtos expostos de forma estratégica na zona de atendimento ao 

público e que dizem respeito a alguns MNSRM, produtos de higiene e dermocosmética, produtos 

de puericultura e certos dispositivos médicos, existe uma área do back office composta por 

gavetas deslizantes, ordenadas alfabeticamente e organizadas atendendo à forma farmacêutica. 

Apenas os comprimidos e cápsulas são secundariamente separados conforme a sua designação 

de medicamento de marca ou medicamento genérico. Existe uma só gaveta, não identificada, 

destinada aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Nessa área encontram-se, 

também, as prateleiras dos excedentes, onde é armazenado o reforço dos medicamentos mais 

vendidos ou das grandes quantidades resultantes da gestão de compras e outros que, pelas 

suas dimensões, não podem ser armazenados nas gavetas. 

A FP dispõe igualmente de um frigorífico, onde se armazenam os medicamentos que 

necessitam de ser conservados a temperaturas mais baixas, como as insulinas, algumas 

vacinas, hormonas e colírios. De referir que as condições de temperatura e humidade são 

devidamente controladas, estando destacado um membro da equipa para proceder à sua 

monitorização periódica.  

Importa garantir a inexistência de erros de stock e que todos os produtos passíveis de 

serem vendidos se encontram dentro do prazo de validade (PV). Relativamente a este ultimo 

aspeto, todos os meses é emitida uma listagem dos produtos cujo PV se aproxima do limite e 
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são realizadas verificações individuais. Posteriormente, os produtos na iminência de caducar são 

colocados num recipiente para serem devolvidos e para os restantes são atualizados os PV 

inseridos na base de dados do sistema informático. 

Tarefas como o armazenamento e a verificação de PV fizeram permanentemente parte 

da minha agenda durante todo o estágio. 

7. DISPENSA DE PRODUTOS NA FARMÁCIA 

Apesar de todas as valências do Farmacêutico, é certo que a dispensa de produtos de 

saúde e o aconselhamento constituem o seu apanágio. Desde o meu primeiro dia na FP encarei 

o atendimento ao público como um fim a atingir, visualizando-o como uma qualquer espécie de 

recompensa pelo esforço investido na aprendizagem ao longo de quase cinco anos de MICF. É 

avassaladora a responsabilidade de assumir o balcão, em que cada atendimento foi uma 

oportunidade aproveitada para moldar a minha identidade enquanto futura Farmacêutica.  

 

7.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são assim denominados por 

representarem, direta ou indiretamente, um risco para a saúde do doente, quando utilizados sem 

receita médica ou para fins diferentes dos pretendidos; por conterem substâncias ou preparações 

à base dessas substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar 

e/ou por poderem ser administrados por via parentérica. Estes medicamentos são 

disponibilizados mediante a apresentação de receita médica válida [3].  

O Farmacêutico deverá aproveitar a oportunidade para zelar pelo uso racional dos 

medicamentos, tornando mais explícitos, quando necessário, aspetos como a indicação 

terapêutica, posologia, modo de administração, precauções e possíveis efeitos adversos.  

 

7.1.1. A PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Entende-se por receita médica o documento através do qual são prescritos, por um 

médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 

odontologista, um ou mais medicamentos determinados [4].  

Atravessa-se, atualmente, um período de transição, ainda caracterizado pela existência 

de três tipos distintos de prescrição: receita manual, receita eletrónica em papel (materializada) 

e receita eletrónica sem papel (desmaterializada). A prescrição por via manual, que tende a ser 

abandonada, socorre-se de um documento próprio, em que o prescritor assinala um dos 

seguintes casos excecionais: falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio e prescrição máxima de 40 receitas médicas por mês. Estas receitas não 

são renováveis, dispõem de um mês de validade e têm de estar assinadas pelo prescritor, 

devidamente identificado com a respetiva vinheta. Para além disso, não podem existir caligrafias 

diferentes ou rasuras. No caso de existirem, deverão sempre ser rubricadas pelo prescritor [3]. 

As receitas manuais foram, definitivamente, a forma de prescrição com que senti maiores 

dificuldades em lidar, atendendo a que estava sujeita a um maior risco de cometer erros, quer 
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na validação, quer na dispensa. Por essa razão, não concluía nenhum destes atendimentos sem 

antes partilhar impressões com algum membro da equipa.  

Verifiquei, também, uma quantidade considerável de lapsos no preenchimento dos 

boletins das receitas manuais (mais frequentemente a falta de dados importantes, como a data 

de prescrição ou o tipo de comparticipação), o que me impedia de as processar. Estas situações 

revelavam-se desagradáveis para o utente, que muitas vezes não compreendia a razão pela qual 

não lhe podia ser dispensada a medicação. 

 

7.1.1.1 PRESCRIÇÃO POR VIA ELETRÓNICA 

Este tipo de prescrição implica o recurso a equipamentos informáticos e confere uma 

maior segurança ao processo de prescrição e dispensa. De facto, o Sifarma® permite no final do 

atendimento, confirmar, através do CNP do produto, a correspondência entre o medicamento 

prescrito e o efetivamente dispensado. 

Relativamente às receitas eletrónicas materializadas, estas podem ser não renováveis 

ou renováveis até três vias, se se destinarem a tratamentos continuados. Em cada receita podem 

ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo, 

podem ser prescritas duas embalagens por medicamento.  

A prescrição passou a ser obrigatoriamente efetuada por Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e deve apresentar a forma farmacêutica, a dosagem e a 

posologia [3]. Contudo, há casos previstos pela lei que permitem prescrever um medicamento 

pelo nome comercial. São eles [4]: 

• medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (medicamentos 

contendo digoxina e levotiroxina);  

• quando há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância, 

alergia ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa;  

• quando o medicamento é destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

As receitas eletrónicas desmaterializadas passaram a ser obrigatórias desde 2016 e 

pretendem alcançar a exclusividade. Este processo de prescrição concretiza-se online e é 

validado por um software, que codifica a receita (número da receita, código de dispensa e código 

de direito de opção), que pode ser impressa em papel ou enviada para o dispositivo móvel do 

utente [3].  

Este novo modelo traz consigo a grande vantagem de permitir que os prescritores 

receitar um número ilimitado de medicamentos distintos. Pode ser prescrito um máximo de duas 

unidades para produtos destinados a tratamentos de curta duração e seis unidades para 

tratamentos de longa duração. Além do mais, o utente passa a deter um maior controlo sobre a 

sua medicação. 

uma maior adesão à terapêutica, na medida em que é possível fazer uma gestão da medicação 

de acordo com as necessidades.  
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De destacar ainda que os medicamentos manipulados, câmaras expansoras, produtos 

dietéticos com caráter terapêutico e produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus 

(DM) têm de ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros 

medicamentos/produtos [3]. 

 As receitas eletrónicas desmaterializadas eram, nitidamente, as que surgiam mais 

frequentemente nos meus atendimentos. O processo de dispensa é extremamente simples para 

o Farmacêutico, porém, não creio que o mesmo possa ser afirmado quando a questão se analisa 

do ponto de vista do utente; em inúmeras situações eram apresentadas receitas fora de validade, 

demonstrando uma impreparação dos utentes para interpretar a receita que tinham em mãos. 

Do mesmo modo, suscitava alguma confusão e certa desconfiança a menção, para cada 

medicamento prescrito, do custo mínimo, na verdade relativo ao quinto medicamento genérico 

mais barato e algumas vezes desatualizado.  

Apercebi-me de uma grande dificuldade na adaptação dos idosos ao novo sistema, 

particularmente quando as receitas eram recebidas no dispositivo móvel. No momento da 

dispensa, auxiliava o utente na identificação dos seus medicamentos habituais (escrevendo, 

junto da DCI, o nome comercial ou, inclusivamente, a sua indicação terapêutica) ou 

desenvolvendo mecanismos personalizados.   

Durante o meu estágio, uma situação de falha informática generalizada impediu 

temporariamente o processamento destas receitas, o que gerou inconvenientes para os utentes.  

 

7.1.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

As formas contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica 

estão sujeitas a um controlo extremamente rigoroso, uma vez que são passíveis de criar 

dependência física e psíquica [3, 5].  

Para efeitos de dispensa, é sempre requisitado o nome do médico prescritor, a 

identificação do utente usuário da medicação e a identificação do utente adquirente, através do 

cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Concluída a dispensa, dá-se a impressão automática 

de um documento que comprova a dispensa do medicamento, que deve ser conservado na 

farmácia durante 3 anos, tendo o arquivo de ser efetuado por ordem de aviamento [3]. 

Até ao dia oito do segundo mês a seguir à dispensa, terá de ser enviada ao INFARMED, 

a listagem de todas as receitas aviadas, da qual constem os dados do adquirente, juntamente 

com as cópias das receitas manuais. 

Ao longo do estágio procedi à dispensa deste tipo de medicamentos e tomei 

conhecimento de toda a burocracia que lhe está associada. 

 

7.1.3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

A dispensa de medicamentos manipulados também é conhecida como manipulação 

clínica de medicamentos, sendo uma prática farmacêutica integrada que visa a obtenção de 

medicamentos que têm em consideração o perfil fisiopatológico específico de cada doente [6]. 
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A preparação de medicamentos manipulados não é prática comum na FP, onde se 

redirecionam as prescrições para uma farmácia parceira. Depois de preparado, o manipulado é 

enviado para a FP, que prontamente contacta o utente.  

 Em suma, não obtive qualquer experiência neste domínio, tendo apenas entrado em 

contacto com a farmácia para solicitar a preparação destes medicamentos.  

 

 7.1.4. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

Sob a máxima de que todos os cidadãos têm o direito de acesso à sua medicação e às 

necessidades básicas de saúde, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) prevê a comparticipação, 

em vários graus, de alguns medicamentos. Definiu, assim, um regime geral composto por quarto 

escalões, que correspondem à percentagem do PVP dos medicamentos que é suportada pelo 

Estado: Escalão A (90% do PVP comparticipado); Escalão B (69% do PVP comparticipado); 

Escalão C (37% do PVP comparticipado) e Escalão D (15% do PVP comparticipado) [3]. 

O regime especial adequa-se a situações específicas que abrangem determinados 

grupos de doentes. A comparticipação é acrescida em 5% para o escalão A e em 15% para o 

escalão B, C e D. Este regime tem de estar identificado na receita manual (através da letra R) 

[3]. No caso de medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou, a 

comparticipação do Estado no preço é definida por despacho e, assim, diferentemente graduada 

em função das entidades que o prescrevem ou dispensam. 

Contudo, para assegurar o seu cumprimento, o prescritor deve explicitar na receita o diploma 

correspondente [3]. Um dos casos mais observados é o protocolo da diabetes, que envolve 

comparticipações na ordem dos 85% do PVP das tiras-teste e dos 100% nas agulhas, seringas 

e lancetas, destinados ao autocontrolo da diabetes para utentes do SNS e subsistemas públicos.  

Estão disponíveis outros sistemas, criados por entidades privadas, como o SAMS® 

(Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicatos dos Bancários), a Multicare® e a EDP-

Savida®. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar por várias vezes com todos estes 

regimes de comparticipação. 

 

7.1.5. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO 

Todos os meses, as farmácias enviam as receitas comparticipadas dispensadas ao 

Centro de Conferência de Faturas (CCF) até ao dia 10 do mês que segue a dispensa. Esta 

entidade verifica se as receitas foram dispensadas de acordo com as intenções do prescritor e 

se houve conformidade com todos os aspetos legais. Perante uma irregularidade, a receita é 

devolvida à farmácia e o valor comparticipado pelo SNS não é reembolsado, tendo a farmácia 

de assumir o prejuízo pelo lapso ocorrido aquando da dispensa da medicação. Neste sentido, e 

desejável uma grande efetividade na gestão e controlo do receituário, o que permitirá detetar 

erros de dispensa que não foram detetados aquando da dispensa. Mais importante ainda é 

inspecionar todos os elementos antes de finalizar a venda. Na FP, as receitas são continuamente 
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verificadas. Se tiver sido dispensado o medicamento incorreto ao utente, este é contactado com 

a maior brevidade possível para que se possa proceder à regularização da situação.  

No fim da verificação de um lote, e após estes estarem organizados em grupos de trinta 

por ordem crescente, emite-se o verbete que o identifica. No dia de fecho de faturação, são 

emitidos o resumo de lotes e a fatura, assinada e carimbada pelo Farmacêutico. O receituário 

mensal comparticipado apenas pelo SNS é endereçado ao CCF, enquanto o receituário 

comparticipado por organismos complementares de comparticipação é enviado à Associação 

Nacional das Farmácias (ANF), que serve de intermediário entre as farmácias e os organismos 

complementares de comparticipação.  

As novas receitas sem papel, pelas características listadas anteriormente, tornam o risco 

de ocorrência de erros virtualmente inexistente. Quando utentes com regimes adicionais de 

comparticipação apresentam estas novas receitas sem papel, o plano adicional é adicionado 

manualmente, sendo automaticamente impresso um documento que serve como prova de 

dispensa de uma receita sem papel comparticipada adicionalmente por um dado sistema 

complementar de comparticipação. A este documento deve ser anexada a cópia do cartão de 

beneficiário do utente. Assim, este documento deve ficar na farmácia e deve ser enviado tal como 

as receitas convencionais com comparticipação de sistemas complementares de 

comparticipação para a ANF. 

A realização das comparticipações representou um grande desafio, na medida em que 

requeria alguma prática. Foi, portanto, um processo moroso, mas a que acabei por me 

acostumar. Em simultâneo, tive a oportunidade de acompanhar todo o processo de gestão do 

receituário. 

 

7.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Integra-se na classe de MNSRM qualquer medicamento que possa ser adquirido sem a 

apresentação de uma receita médica. Esta classe abrange os Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácias (MNSRM-EF), que podem ser 

dispensados pelo farmacêutico segundo o cumprimento de protocolos de dispensa [4]. 

Esta noção é indissociável do conceito de automedicação, que estabelece a utilização 

de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 

saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde [7]. Contudo, esta prática de automedicação tem de cingir-se a situações 

clínicas devidamente definidas e deve ser levada a cabo de acordo com as especificações 

estabelecidas para aqueles medicamentos.  

A dispensa destes medicamentos merece uma especial atenção por parte do 

Farmacêutico, que deverá, em primeira instância, perceber se aquele fármaco será a escolha 

ideal para resolver o problema em causa ou se está perante um caso que necessite de 

intervenção médica, situação em que apenas poderá aconselhar uma solução de conforto. 

Também neste momento deverão ser exploradas as hipóteses de up-selling e cross-selling, 

técnicas que aumentam o leque de soluções ao dispor do utente, ao mesmo tempo que 

beneficiam o desempenho financeiro da farmácia. 
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Pela minha experiência de atendimento na FP, constatei que o tipo de MNSRM 

procurado era largamente influenciado pela sazonalidade. Na maior parte das ocasiões, eram-

me solicitadas soluções para transtornos como constipações, diarreia e obstipação, sensação 

de pernas cansadas, alergias, feridas superficiais, secura ocular, micoses, desconforto devido a 

pele atópica, cansaço, dificuldade em adormecer, entre outros. Numa fase inicial, consultava a 

equipa, que me auxiliava na tarefa de selecionar o produto mais adequado. Entretanto, fui 

evoluindo, à conta de muito estudo individual e dos valiosos conhecimentos transmitidos pelas 

Farmacêuticas e pelos Técnicos da FP. Procurei sempre complementar os meus atendimentos 

com o aconselhamento sobre medidas não farmacológicas. 

7.3. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

 As farmácias dispõem de uma crescente variedade de produtos, de modo a satisfazer a 

heterogeneidade de exigências dos seus utentes. A oferta da FP destaca-a como uma das 

farmácias mais completas do concelho, onde se pode facilmente aceder a medicamentos e 

produtos de uso veterinário, medicamentos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos 

médicos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos cosméticos e 

de higiene corporal, artigos de perfumaria e puericultura.  Destes, vou apenas particularizar os 

grupos mais desenvolvidos pelo plano de marketing da FP e/ou com os quais foi possível alargar 

a minha própria formação. 

 

7.3.1. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL  

Para dar resposta à crescente demanda, a comercialização destes produtos é uma das 

apostas mais fortes da FP. A legislação define um cosmético como qualquer substância ou 

mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

com a finalidade de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou de corrigir os odores corporais [8]. De facto, muitas são as marcas representadas na FP, que 

dispõe uma diversidade de produtos destinados à hidratação do corpo e mãos, passando pela 

higiene corporal e íntima. Há uma grande disponibilidade de marcas indicadas na acne, rosácea, 

manchas ou rugas, bem como de tratamento capilar. Outros dos produtos mais procurados são 

os que se inserem no grupo de higiene oral, como colutórios, pastas e escovas de dentes, 

atendendo à proximidade da FP a duas clínicas dentárias.  

 Trabalhar esta categoria de produtos significou um enorme desafio, dificultado pelo 

insuficiente contacto com esta realidade ao longo do plano curricular do MICF. Contudo, sinto, 

neste momento, ter feito progressos no sentido de aumentar o meu conhecimento, o que ficou a 

dever-se não só aos ensinamentos transmitidos pela equipa, mas também à possibilidade de ter 

frequentado formações de várias marcas e, inclusivamente, ter sido integrada em plataformas 

informativas e formativas online, constantemente atualizadas.  

 

7.3.2. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Classifica-se como medicamento veterinário toda a substância, ou associação de 

substâncias, com propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 
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sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [9]. A FP apresenta uma 

variedade que lhe permite suprir as necessidades. 

Por várias vezes me encarreguei da dispensa destes medicamentos, destacando os 

anticoncecionais e os desparasitantes de uso interno e externo. 

 Lidar com estes medicamentos constituiu uma novidade, pois em nenhum momento do 

MICF me deparei com qualquer tipo de abordagem neste sentido, embora aproveite para 

ressalvar o papel da AEFFUP e da Comissão de Estágios da FFUP na dinamização de ações de 

formação pontuais.  

7.3.3. ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Estes produtos destinam-se a promover o desenvolvimento dos bebés e crianças, 

durante os primeiros anos de vida. Assim, existe um linear totalmente dedicado a estes produtos, 

onde constam, por exemplos, biberões, brinquedos, tetinas, chupetas e artigos de higiene, 

fraldas, papas e leites.  

A FP desenvolve frequentemente campanhas promocionais para estes produtos. Muitas 

das utentes interessadas nestes produtos eram grávidas, que colocavam muitas dúvidas no 

processo de escolha dos produtos ideais para os seus futuros filhos.  

 

7.3.4. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar 

e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinados nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico (…) [10]. 

Cada vez mais a suplementação é recomendada pelos Médicos, o que muito tem contribuído 

para a crescente procura destes produtos. Ciente desta realidade, a FP oferece uma vasta gama 

de suplementos alimentares, adequados a várias faixas etárias. Recomendei muitas vezes 

suplementos de magnésio, com intuito de combater situações de fadiga física e intelectual, e 

multivitamínicos para situações mais gerais.  Com o aproximar do Verão, registou-se um 

aumento de vendas de suplementos alimentares termogénicos, que contribuem para a perda de 

peso e de gordura corporal.  

 

8. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

8.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS E BIOQUÍMICOS 

 

8.1.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

Apesar de este ser um serviço pago em muitas farmácias portuguesas, a FP dispõe-se 

a medir gratuitamente a pressão arterial (PA) aos seus utentes, através de um osciloscópico de 

braço digital. O Farmacêutico deverá estar sensibilizado para a seriedade de uma patologia como 

a hipertensão, considerada um dos maiores problemas de saúde a nível mundial [11]. 
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Recomendar medidas não farmacológicas como o exercício físico, o relaxamento e a redução 

da ingestão de sal deve ser prática comum. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar diversas determinações diárias, 

tendo aconselhado medidas não farmacológicas e encaminhado certos utentes ao médico. 

Consegui fazer o despiste de algumas situações de falta de adesão à terapêutica, tendo atuado 

no sentido de as reverter.   

 

8.1.2. MEDIÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR 

A DM é uma patologia cuja prevalência atinge valores preocupantes. Do ponto de vista 

da monitorização, as farmácias desempenham um papel de suma importância. Na FP, a glicemia 

é medida no sangue capilar através de uma punção com lanceta, sendo a determinação realizada 

por um dispositivo designado para o efeito. 

O Farmacêutico deverá interpretar os valores conforme a condição do requerente, 

devendo perguntar-lhe se está em jejum. As medidas não farmacológicas assentam sobre a 

moderação do consumo de alimentos ricos em hidratos de carbono simples e a prática de 

exercício físico. A sua intervenção no campo do estado de pré-diabetes também é muito 

importante, através da implementação de medidas que visam o controlo da progressão da 

doença  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de fazer várias determinações e de fazer 

aconselhamento a estes utentes. Decidi, inclusivamente, desenvolver um mecanismo de 

esclarecimento de dúvidas, materializado num panfleto designado Mitos e Verdades sobre a 

Diabetes (Anexo 2).   

 

8.1.3. MEDIÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E DE TRIGLICERÍDEOS 

 Um perfil lipídico desequilibrado está reconhecidamente associado a um risco 

cardiovascular acrescido. Na FP, são determinados dois dos parâmetros do perfil lipídico, através 

de punção capilar num dedo e posterior análise em equipamento especializado.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de proceder à determinação dos níveis de 

colesterol total em vários pacientes. Contudo, apesar de serem parâmetros relevantes, poucos 

utentes requeriam a determinação dos níveis de triglicerídeos. Como medidas não 

farmacológicas, recomendei a prática de exercício físico, redução da ingestão de gorduras 

saturadas e o aumento da ingestão de frutas e vegetais.  

 

8.2. NUTRIÇÃO 

Mediante marcação, a FP disponibiliza, num dos gabinetes de atendimento privado, 

sessões de nutrição. Este serviço é realizado aos sábados, de 15 em 15 dias, e é coordenado 

por um nutricionista profissional com quem a FP mantém uma parceria. Estas consultas são alvo 

de elevada procura e é elevada a taxa de satisfação dos utentes que as frequentam. 
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8.3. VALORMED 

Este projeto, implementado a nível nacional, é uma mais-valia para a consciencialização 

para a preservação ambiental. Parece-me que a tarefa de sensibilizar os seus utentes para esta 

problemática está a ser bem-sucedida nas farmácias, tamanha é a adesão ao hábito de 

depositar, nos contentores apropriados colocados nas farmácias, os resíduos de embalagens 

vazias, medicamentos fora de prazo ou não utilizados. Esta realidade é bem visível no quotidiano 

da FP, que procede múltiplas vezes ao envio dos contentores para posterior reciclagem e 

incineração. 

9. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS OCORRIDAS DURANTE O ATENDIMENTO 

Cada atendimento representava uma oportunidade de crescimento. Procurava sempre 

decifrar o perfil do utente, no sentido de apurar o seu conhecimento em relação à medicação que 

estava prestes a ser-lhe dispensada. A minha passagem pela FP foi marcada por algumas 

situações que me fizeram sentir, de alguma forma, que fui particularmente útil na referenciação 

de certas problemáticas. Destas, destaco duas: 

Caso 1 – utente do sexo feminino, de cerca de 50 anos, deslocou-se à FP com queixas 

de náuseas, dor de cabeça e insónia, sintomas que admitia refletirem-se numa diminuição do 

rendimento laboral. Referiu que se sentia assim havia três dias e que desconhecia a razão para 

tal estado. Decidi averiguar o seu plano farmacoterapêutico, tendo percebido que a utente 

decidira, por si mesma, descontinuar a toma do antidepressivo – um inibidor da recaptação de 

serotonina –, sob pena de se sentir melhor. Rapidamente associei o quadro a esse 

comportamento, já que está descrita a ocorrência de síndrome de abstinência face a uma 

interrupção inopinada da toma do medicamento [12]. Expliquei-lhe, alegando esses dados, que 

deveria retomar a administração normal do fármaco e recomendei que procurasse o seu médico, 

que avaliaria a necessidade de suspensão do tratamento, que implicaria sempre um desmame. 

Caso 2 – utente do sexo feminino, de cerca de 70 anos, apresentou-se na FP com uma 

embalagem vazia de Egostar® (Jaba Recordati), medicamento contendo colecalciferol. Dizia não 

compreender a razão para o médico lhe haver prescrito apenas uma embalagem de três 

comprimidos para cobrir um período de três meses, já que estava a tomar um por dia. Ciente de 

que a posologia por defeito estabelece a toma de um comprimido por mês, confirmei à utente 

que se tratava de um erro de administração. Procurei tranquilizá-la, referindo não serem comuns 

casos de toxicidade, mas que poderiam ser experienciadas situações transitórias como arritmia 

cardíaca, náuseas, vómitos e obstipação [13]. Recomendei, ainda assim, que entrasse em 

contacto com o médico para o inteirar do sucedido.  

Aproveito para expor uma outra situação perante a qual não pude deixar de me sentir 

impotente: 

Caso 3 – utente do sexo feminino dirigiu-se à FP com a suspeita de estar a contrair uma 

infeção urinária, tendo-me pedido um antibiótico para a tratar. Perguntei-lhe se tinha consigo a 

receita médica, ao que me respondeu que não, mas que sabia ser aquele o tratamento 

adequado, pois já lhe acontecera antes e fora resolvido com o mesmo antibiótico prescrito pela 

médica. Tentei explicar-lhe que os antibióticos são MSRM e que a manifestação dos mesmos 
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sintomas não implica necessariamente a mesma abordagem terapêutica. Mencionei ainda as 

consequências do uso de antibióticos em situações que não as indicadas, como o aparecimento 

de resistências. Aconselhei que se deslocasse ao hospital e que, entretanto, recorresse a 

produtos como Prevecist® (Angelini) ou Roter Cistiberry®, com eficácia demonstrada em 

estádios iniciais de infeções urinárias não complicadas. Ainda assim, a utente não ficou 

convencida com as minhas recomendações, tendo referido que vou à outra farmácia, que sei 

que me dão isto sem receita. 

É de lamentar que, muitas vezes, a necessidade de gerar lucros se sobreponha à ética 

e se desvalorizem os perigos que a venda indiscriminada de antibióticos representa para a 

saúde.  

10. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

A qualidade do serviço farmacêutico prestado também é construída por uma constante 

atualização de conhecimentos. Por isso mesmo, o Farmacêutico deve interessar-se pelos 

diversos temas ligados à sua atividade, aproveitando as formações promovidas pelas marcas e 

laboratórios de produção. Como estagiária, tentei estar presente no máximo de formações das 

quais tive conhecimento. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar nas seguintes ações, 

organizadas em instalações específicas: 

• Formação sobre produtos da marca La Roche-Posay®; 

• Formação sobre nutrição do bebé e da criança nos seus primeiros anos de vida, 

promovida pela Nestlé®; 

• Formação sobre cuidados capilares, promovida pela Pierre Fabre®; 

• Formação da ANF, em parceria com GlaxoSmithKline®, sobre a dor; 

• Formação sobre produtos dos laboratórios Expanscience®.  

Pontualmente, vários delegados comerciais deslocavam-se à FP, no sentido de instruir 

os membros da equipa: 

• Formação sobre a gama de produtos ortopédicos da Futuro®; 

• Formação sobre suplementos alimentares Absorvit® e Advancis®; 

• Formação da Nestlé Health-Science sobre os produtos Resource®; 

• Formação da Boiron® sobre os seus produtos homeopáticos. 

 

PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA PENINSULAR 

 

PROJETO I – RASTREIO DE PRESSÃO ARTERIAL 

 

1. A HIPERTENSÃO ARTERIAL - ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

Atualmente, sabe-se que a hipertensão arterial (HTA) representa um fator de risco major 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), tidas como a principal causa de 

morte a nível mundial [11]. 
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Esta mesma realidade pode ser transportada para o panorama português. Um estudo de 

elevada dimensão, levado a cabo pela Direção-Geral da Saúde (DGS), apurou uma taxa de 

prevalência na ordem dos 29,1%, sendo esta mais elevada na população feminina (29,5%), face 

à masculina (26,9%) [14]. 

Verifica-se que os valores elevados de PA seguem uma distribuição em função da idade. 

A Pressão Arterial Diastólica (PAD) elevada é mais prevalente em jovens hipertensos, ao passo 

que a Pressão Arterial Sistólica (PAS) aumentada, isoladamente, é detetada em indivíduos em 

idade avançada [15]. No que concerne à determinação do risco cardiovascular (CV), a PAS é um 

indicador mais significativo do que a PAD [16].   

 

2. PATOFISIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A manutenção de uma PA normal é assegurada pelo equilíbrio entre o débito cardíaco e 

a resistência vascular periférica [17].  A perturbação desta harmonia conduz a uma elevação da 

PA, atribuída, na maioria dos casos, a um aumento global da resistência das arteríolas ao fluxo 

sanguíneo, ao passo que o débito cardíaco se mantém [18].  

Também o rim desempenha um papel fundamental no controlo da PA, através da 

regulação das concentrações de sódio e do volume de fluido extracelular. Face a uma atividade 

aumentada do sistema nervoso simpático, este órgão produz renina, que converte o seu 

substrato (angiotensinogénio) em angiotensina I, que é imediatamente convertido em 

angiotensina II pela enzima conversora da angiotensina (ECA). Este péptido é um potente 

vasoconstritor, causando um aumento da PA e estimulando a libertação de aldosterona, que 

potencia esse aumento, relacionado com retenção de sódio e de água [19]. Contudo, apenas um 

número limitado de indivíduos (entre 2 e 5%) apresenta patologia renal ou adrenal como causa 

dos seus níveis aumentados de PA [17].  

Parece claro que a HTA é um estado de stress oxidativo excessivo, acompanhado de 

inflamação vascular local e sistémica, originada na sequência de uma expressão exacerbada de 

fatores de crescimento e citocinas inflamatórias na circulação arterial [20]. Paralelamente, foi já 

estabelecida uma associação entre esta patologia e a disfunção endotelial [21, 22], caracterizada 

pela diminuição dos níveis de óxido nítrico (NO), identificado como o regulador central da função 

endotelial [23]. Os demais mecanismos fisiopatológicos que contribuem para a HTA incluem 

deficiência na libertação ou atividade de outros vasodilatadores (bradicinina, endotelina e 

prostaciclina) e alteração nas concentrações de péptido atrial natriurético [17].   

O aumento da PA e do risco de DCV também se pode dever a desordens metabólicas, 

como a DM, bem como a resistência à insulina ou obesidade, uma vez que levam à produção de 

adipocitocinas vasoativas, responsáveis por vasoconstrição, disfunção endotelial, inflamação e 

stress oxidativo aumentado nos vasos sanguíneos [24]. 

Em suma, o desenvolvimento de HTA e, eventualmente, de doenças das artérias 

coronárias é determinado pela combinação destes mecanismos com fatores genéticos e 

ambientais [25].  
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3. CAUSAS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Apenas em 10 a 15% dos doentes é possível estabelecer uma causa específica para a 

HTA. Estes casos correspondem a situações de HTA secundária [18]. Nos restantes casos (cerca 

de 90%), a HTA não apresenta uma causa conhecida, sendo designada de HTA essencial ou 

primária [26].  

Os fatores de risco, que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de HTA, podem 

ser classificados em modificáveis e não modificáveis. Os primeiros podem, numa perspetiva de 

prevenção, ser corrigidos ou controlados. Estes incluem o tabagismo e o consumo exagerado de 

álcool, a dislipidemia, a DM, a obesidade (incluindo a abdominal) e o sedentarismo [26]. Ainda 

que não esteja provada uma relação entre o stress e a HTA, sabe-se que os indivíduos expostos 

a situações de maior agitação adotam habitualmente comportamentos e estilos de vida que 

poderão influenciar o risco de HTA [26]. Também um elevado teor de sal na dieta é um importante 

fator de risco. Uma vez que este consumo, em Portugal, é significativamente superior ao 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) [27], existem evidências de que o 

aumento das concentrações de sódio nos fluidos corporais contribui para a retenção de água e 

consequente aumento da PA [26].  

Por outro lado, os fatores de risco não modificáveis não são passíveis de intervenção, 

uma vez que dizem respeito a características intrínsecas, como a raça (sendo a HTA mais 

precoce em indivíduos de raça negra), sexo masculino, a idade (igual ou superior a 55 anos, nos 

homens, e 65 no caso das mulheres) e historial familiar de DCV prematura [28]. 

Pensa-se que a HTA secundária estará relacionada com fatores de risco modificáveis 

como a dieta, atividade física, peso corporal e níveis de glicose sanguínea, com fatores de risco 

não modificáveis, como idade, etnia, género e genética, assim como com história familiar de HTA 

[29]. O envelhecimento e a obesidade são dois dos fatores de risco mais significativos para o 

desenvolvimento de HTA [30].   

 

4. DIAGNÓSTICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 Dada a sua designação popular de doença silenciosa, a HTA não está associada a 

sintomas específicos, ainda que muitos hipertensos refiram tonturas, hemorragias nasais e dores 

de cabeça  [31, 32]. O diagnóstico de HTA baseia-se em medições repetidas e reproduzíveis de 

elevação da PA, sendo o médico o profissional responsável por diagnosticar a doença [18, 26]. 

Importa salientar a possibilidade de influência pontual de vários fatores nos valores de PA 

obtidos, não significando necessariamente que o indivíduo seja hipertenso [26]. 

 De um modo geral, a HTA é definida por valores de PAS superiores a 140 mmHg e/ou 

valores de PAD superiores a 90 mmHg, que assinalam a PA acima da qual os benefícios do 

tratamento superam os riscos de morbilidade e mortalidade [28]. 

As definições e classificações dos níveis de PA no consultório estão contempladas na 

Tabela 2.  
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A categoria da PA é definida pelo nível mais elevado de PA, sistólica ou diastólica. A 

hipertensão sistólica isolada deve se classificada de grau 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da 

PA sistólica nos intervalos indicados [28]. 

 

Tabela 2 – Definição e Classificação dos níveis de PA no consultório. 

Categoria PAS 
 

PAD 

Ótima < 120 e <80 

Normal 120 – 129 e/ou 80 – 84 

Normal alta 130 – 139 e/ou 85 – 89 

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

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

Hipertensão grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 e < 90 

 

A PA no consultório é geralmente superior à medida fora do consultório, o que tem sido 

atribuído à resposta de alerta ou ansiedade [33]. Embora vários fatores intervenientes na 

modulação da PA do consultório ou fora do mesmo possam estar envolvidos, a diferença entre 

as duas é normalmente referida – embora por vezes inadequadamente – como o efeito da bata 

branca [34], enquanto a HTA da bata branca, isolada do consultório ou isolada da clínica se 

refere à condição na qual a PA é elevada no consultório em visitas repetidas e normal fora do 

consultório. Por outro lado, a PA pode ser normal no consultório e anormalmente elevada fora 

do ambiente médico, sendo apelidada de HTA mascarada ou isolada ambulatória [35].   

 

5. A HIPERTENSÃO ARTERIAL E O RISCO CARDIOVASCULAR 

Durante muito tempo, os valores de PA constituíam a única variável na decisão de 

implementação do tratamento da HTA. Todavia, descobertas mais recentes evidenciam que a 

maioria da população hipertensa apresenta fatores de risco CV adicionais, o que conduz a um 

risco CV acrescido. Do mesmo modo, há evidências de que o controlo da PA é mais difícil em 

indivíduos de alto risco [36].  

No que concerne aos doentes com antecedentes de DCV, DM e doença cardíaca 

coronária, o risco CV global estimado é alto ou muito alto, exigindo uma abordagem terapêutica 

mais exigente [28]. No entanto, um elevado número de hipertensos não pertence a qualquer uma 

destas categorias, o que requer recursos que permitam uma atuação terapêutica em 

conformidade. No intuito de responder a essa limitação, foram desenvolvidos vários métodos 

[37-41]. Destes, o modelo de Avaliação do Risco Coronário Sistemático (SCORE) é o mais 

amplamente utilizado a nível europeu – incluindo Portugal – e pronuncia-se sobre o risco de 

desenvolvimento de um evento CV fatal, ao longo de 10 anos, em indivíduos com idade entre os 

40 e 65 anos, sem o diagnóstico de doença CV [40]. A nível internacional, são fornecidos dois 

conjuntos de gráficos: um para países de alto risco e outro para os de baixo risco [42]. A 

estratificação do risco CV obedece a quatro níveis (desde risco CV muito alto a risco CV baixo) 

e está descrita no Anexo 3. 
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Por outro lado, tem sido prestada uma atenção especial ao estudo das alterações 

assintomáticas relacionadas com a HTA em vários órgãos que indicam progressão das DCV, 

responsáveis por um risco significativamente superior ao causado pela simples presença de 

fatores de risco. Neste sentido, o risco CV pode ser estratificado de acordo com os graus da PA, 

fatores de risco CV, lesões de órgãos assintomáticas (LOA) e presença de DM, DCV sintomática 

ou doença renal crónica (DRC). Do mesmo modo, a classificação em risco baixo, moderado, alto 

e muito alto refere-se ao risco de mortalidade na sequência de um evento CV em 10 anos, 

conforme definido pelas guidelines de Prevenção de 2012 da Sociedade Europeia de Cardiologia 

[43].  

6. TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E OBJETIVOS TERAPÊUTICOS 

O tratamento da HTA destina-se, primordialmente, a controlar os níveis de PA, bem como 

a prevenir ou fazer regredir a lesão de órgãos-alvo. A redução destes valores está associada a 

uma menor taxa de mortalidade e morbilidade, independentemente do nível de risco SCORE 

[42]. Deste modo, reduz-se o risco de eventos cardiovasculares, como o enfarte do miocárdio, 

doenças coronárias e insuficiência cardíaca e renal [44].  

A abordagem terapêutica deverá considerar o risco CV total, de modo a maximizar a 

relação custo-efetividade do tratamento [28]. Com esse intuito, foi definido um algoritmo de 

intervenção, que estabelece a necessidade de atuar – farmacologicamente ou não – no quadro 

de HTA apresentado pelo utente (Anexo 4).  

Numa abordagem não farmacológica, especialmente destinada aos doentes hipertensos 

de grau 1 (ver Tabela 2) - como forma de atrasar ou evitar o tratamento médico, ou aos doentes 

medicados, com o intuito de obter um melhor controlo sobre a PA e os fatores de risco CV [45] -

, as principais medidas deverão passar pela redução do consumo de sal, cessação tabágica, 

moderação do consumo de álcool, adoção de dietas com baixo teor de gordura e ricas em 

legumes e frutas, redução do peso e exercício físico regular [45, 46]. No Anexo 5, é possível 

consultar um sumário das recomendações sobre adoção de mudanças de estilo de vida. 

Os fármacos atualmente recomendados para o início e manutenção do tratamento da 

HTA incluem os diuréticos (tiazidas, clortalidona e indapamida), beta-bloqueadores, 

bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA e antagonistas dos recetores da 

angiotensina, sendo estes últimos os mais prescritos em Portugal [14, 28]. Embora a monoterapia 

seja capaz de reduzir efetivamente a PA, na maioria dos casos é necessária uma combinação 

de pelo menos dois medicamentos para se atingir o seu controlo [36]. Numa terapêutica 

combinada, as sinergias fisiológicas e farmacológicas entre diferentes classes de fármacos  

podem não só justificar uma maior redução da PA, mas também conferir benefícios maiores do 

que aqueles que são oferecidos por um único agente, com menor incidência de efeitos colaterais 

[28].  

Uma vez estabelecido o regime terapêutico, torna-se pertinente assegurar que os 

objetivos estão a ser atingidos. O Anexo 6 define os valores alvo da PA para diferentes tipos de 

doentes hipertensos. Sempre que se verifique que a meta da AP não está a ser alcançada, as 

doses podem ser intensificadas, quer em monoterapia quer em combinação; se o alvo não for 
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atingido com uma combinação de dois medicamentos em doses máximas, pode ser considerada 

a mudança para uma outra combinação de dois medicamentos ou acrescentado um terceiro 

medicamento [28]. 

7. HIPERTENSÃO E ARRITMIAS CARDÍACAS – QUAL A RELAÇÃO? 

Não raras vezes, são detetadas arritmias cardíacas em doentes hipertensos [47]. 

Embora o mecanismo que subjaz a esta associação não esteja ainda totalmente esclarecido, 

pensa-se que envolverá o sistema renina-angiotensina-aldosterona [48]. Com base na evidência 

de que um aumento da PA pode induzir arritmias - sobretudo ventriculares -, muitos agentes anti-

hipertensores também apresentam um efeito antiarrítmico [49]. Algumas das arritmias mais 

comuns incluem a contração ventricular prematura (CVP), a fibrilhação auricular (FA), a 

disfunção do nó sinusal (DNS) e as taquiarritmias supraventriculares (TSV): 

• CVP – corresponde a uma despolarização precoce do miocárdio, com origem no 

ventrículo. Este tipo de arritmias é frequentemente observado e considerado benigno, a 

menos que se detete doença cardíaca estrutural, na qual a CVP representa risco de 

morte súbita [50].  

• FA - é a arritmia crónica mais comum, com uma prevalência superior a 6% a partir dos 

60 anos de idade [51] e está relacionada com um maior risco de morbilidade e 

mortalidade CV [52]. A FA é caracterizada pela perda da função mecânica auricular, que 

pode estar na origem de coágulos. Devido à sua elevada prevalência, a HTA é o fator 

de risco que mais contribui para o desenvolvimento deste tipo de arritmia.  [51].  

• DNS – geralmente causa uma frequência cardíaca lenta (bradicardia), igual ou inferior a 

50 batimentos por minuto. Está intimamente relacionada com uma disfunção do nó 

sinusal, que pode ser causada por doença coronária, hipotiroidismo, doença hepática 

grave, hipotermia, febre tifoide e hipertonia vasovagal [50].  

• TSV – é responsável por batimentos cardíacos rápidos (taquicardias) que têm início em 

zonas do coração acima dos ventrículos. Na maior parte dos casos, o problema consiste 

numa anomalia do nódulo A-V ou numa via anormal que ultrapassa a via típica dos sinais 

dos batimentos cardíacos [50]. 

 

8. RASTREIO DE PRESSÃO ARTERIAL NA FARMÁCIA PENINSULAR 

 

8.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO  

A HTA progride geralmente de forma assintomática, desencadeando, a médio-longo 

prazo, problemas CV potencialmente fatais. Esta evidência torna fundamental a medição regular 

dos valores de PA, ação que constitui o método com melhor custo-efetividade na redução da 

morbilidade e mortalidade cardiovascular prematura [14]. A par das entidades de saúde, que 

desenvolvem campanhas de sensibilização neste sentido, o farmacêutico é autor de um papel 

central, prestando um apoio personalizado e de proximidade. É sua missão educar e sensibilizar 
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os utentes para esta realidade, fornecendo um aconselhamento adequado a cada condição 

específica, mas sempre imbuído de um caráter preventivo.  

Listavam-se como objetivos do projeto a educação para a saúde, bem como a 

sensibilização dos utentes para as DCV e fatores de risco associados, o reforço da necessidade 

de adesão à terapêutica e o incentivo à aquisição de tensiómetros para um melhor controlo da 

PA. 

 

8.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

No âmbito do mês do coração, maio, a FP organizou um rastreio de PA nas suas 

instalações. A ação foi divulgada através de um cartaz por mim elaborado (Anexo 7), partilhado 

na página Facebook e afixado na FP. 

Para a realização do rastreio, a FP contou com dois tensiómetros, cedidos por uma 

empresa parceira. Estes dispositivos apresentavam a vantagem adicional de detetarem a 

presença de arritmias cardíacas.  

Numa fase inicial, cada participante forneceu informações relativas à sua história familiar 

e hábitos que pudessem representar fatores de risco. Procedeu-se, então, à determinação dos 

valores de PA e, em conformidade com os resultados obtidos, foi prestado um aconselhamento 

farmacêutico. De um modo geral, as intervenções incidiam sobre a adoção de mudanças no 

estilo de vida, moderação dos fatores de risco e, no caso dos doentes hipertensos, o reforço da 

necessidade de seguir assiduamente o plano farmacoterapêutico estabelecido. Como 

complemento, foi oferecido um folheto, da minha autoria, com informações relevantes do ponto 

de vista da prevenção e do tratamento (Anexo 8).  

 

8.3. RESULTADOS 

 No Rastreio participaram 65 utentes, dos quais 42 eram do sexo feminino e 23 do sexo 

masculino. A média de idades obtida foi de 68 anos, tendo os participantes sido distribuídos, para 

efeito de discussão dos resultados, por faixas etárias.  

Dos resultados, transformados em gráficos e compilados no Anexo 9, é possível 

constatar que as determinações realizadas colocaram mais de dois terços dos participantes 

(cerca de 71%) nas categorias de PA ótima (21,5%), normal (33,5%) e normal alta (16%). Ao 

estudar esta porção, verificou-se que 25 estavam medicados, o que sugere que os objetivos 

terapêuticos estavam a ser atingidos. No que diz respeito aos casos de hipertensão de grau 1 e 

2 – não foram detetadas situações de hipertensão de grau 3 – e de hipertensão sistólica isolada, 

verificou-se que 14 dos 19 utentes inseridos neste grupo estavam a seguir um regime 

farmacoterapêutico, que parecia não estar a ser eficaz na manutenção de níveis normais de PA. 

Para estes casos foi incentivada, em primeira instância, a adesão à terapêutica e aconselhada a 

monitorização regular dos valores de PA, no sentido de estudar a eficácia do tratamento 

instituído. Aos 5 utentes não medicados, foram recomendadas medidas não farmacológicas e a 

alteração de hábitos, tendo, simultaneamente, sido proposto um controlo diário da PA e o 

contacto com o médico, a fim de ser avaliada a situação. 
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Relativamente ao estilo de vida, constatou-se que apenas uma pequena porção da 

amostra era fumadora (6 participantes). Quanto à prática de exercício físico, cerca de 72% 

afirmaram ser ativos.  

Os resultados demonstrados na Figura 6 parecem contrariar a tendência crescente da 

PA com a idade. No entanto, é conveniente reparar que muitos utentes se encontravam 

medicados, razão que, por si só, pode justificar a normalização destes valores. 

 

Figura 6 – Distribuição dos valores médios de PA em função da idade. 

 
 No que à problemática das arritmias diz respeito, o tensiómetro utilizado detetou 23 

situações, sendo que 3 participantes apresentavam simultaneamente dois tipos de arritmias. As 

mais comuns, que atingiram 12 dos participantes, eram as taquicardias/bradicardias. Como se 

sabe, estas podem ser pontuais, pelo que, na maioria dos casos, não inspiram cuidados 

específicos. O mesmo ocorre com as CVP, assumidas como frequentes. Já a FA, encontrada 

em 3 casos, merece uma atenção especial, tendo sido sugerido aos utentes visados que 

vigiassem na FP esta situação, que deveria ser reportada ao médico caso persistisse. De referir 

que, para estes utentes, em apenas um caso as determinações posteriores (nos dias seguintes) 

voltaram a detetar a arritmia. Foi, então, recomendado ao utente em questão procurar o seu 

médico. 

8.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção foi recebida com agrado pelos participantes. Cada situação foi tratada de 

forma personalizada, mas sempre assente na recomendação de medidas não farmacológicas e, 

nos devidos casos, no reforço da necessidade de adesão à terapêutica. Penso, por outro lado, 

que terá ficado claro para o utente que, no caso de não dispor de poder financeiro para adquirir 

um aparelho, poderá deslocar-se à FP, onde este serviço lhe será prestado de forma totalmente 

gratuita.  

PROJETO II – SAÚDE DO VIAJANTE 

 

1. A SAÚDE DO VIAJANTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 Devido ao fenómeno da globalização, assiste-se a um aumento progressivo do número 

de indivíduos que realizam viagens, bem como da frequência dessas deslocações [53]. Neste 

contexto, prevê-se que o número de viajantes ascenda aos 1,8 milhões até 2025 [54].  
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Porém, uma grande fatia desta população manifesta desconhecimento ou 

despreocupação quanto aos riscos que esta prática representa para a saúde [54]. Nesse sentido, 

é de todo o interesse empreender um acompanhamento especializado, a fim de desenvolver 

mecanismos de prevenção que zelem pela manutenção da saúde antes e durante a viagem [53].  

 

2. RISCOS ASSOCIADOS ÀS VIAGENS 

 Por cada 100.000 viajantes, cerca de metade poderá vir a desenvolver alguma patologia 

durante ou na sequência da sua viagem, mais comummente diarreia e infeções respiratórias ou 

cutâneas [54, 55]. São vários os fatores que podem contribuir para estes quadros desfavoráveis, 

nomeadamente o destino, o tipo de transporte utilizado, a duração da viagem e a altura do ano 

em que esta é realizada, a finalidade da viagem, o tipo de alojamento – e respetivas condições 

de higiene -, o comportamento do viajante e o seu estado de saúde [53]. 

 

3. ANTES DE VIAJAR 

O viajante tem a responsabilidade de procurar um aconselhamento médico 

personalizado, idealmente num período de 4 a 8 semanas antes de iniciar a viagem [55]. Na 

consulta do viajante, o médico atenta às características do utente e pronuncia-se sobre os riscos 

de saúde mais importantes, fazendo recomendações no âmbito da alimentação e higiene pessoal 

e aferindo a necessidade de vacinação ou de administração de outro tipo de medicação [53]. 

É fundamental adequar as recomendações preventivas à situação epidemiológica atual 

do destino. Tendo em conta que uma parte significativa dos portugueses elege o Brasil, Cabo 

Verde e as Caraíbas (com especial destaque para Cuba e República Dominicana) para as suas 

férias, deverão ser tomadas medidas de prevenção das infeções transmitidas pelo vírus zika, já 

que todos estes países foram recentemente sinalizados como áreas de risco [56]. Numa altura 

em que ainda não foi disponibilizada uma vacina [57], as estratégias incidem sobre o controlo do 

vetor, prevenção de picadas de insetos e vigilância de grupos expostos a um maior risco [58]. 

Reconhecendo que a infeção durante a gravidez poderá resultar em microcefalia e outros 

defeitos neurológicos no feto, a viagem para zonas endémicas deverá ser desaconselhada a 

grávidas [57]. As mulheres que pretendem engravidar deverão consular o seu médico, já que o 

vírus pode ser transmitido por via sexual [58] . 

 

3.1. VACINAÇÃO 

A vacinação constitui uma das abordagens preventivas mais eficazes e com maior 

impacto sobre a redução da transmissão de doenças infeciosas, do ponto de vista da proteção 

individual e, simultaneamente, das populações nos países de origem ou de destino [59]. Muitas 

destas vacinas estão contempladas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), que prevê uma taxa 

de cobertura vacinal satisfatoriamente superior à maioria dos países de destino, localizados na 

África, Ásia ou América Latina [59]. Relativamente às restantes vacinas, as recomendações 

estão dependentes das vacinações anteriores e dos respetivos períodos de validade, do risco 
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relativo nos locais de destino, das atividades que serão desenvolvidas pelo viajante e das suas 

próprias características (profissão, idade, sexo e patologias já existentes) [53, 60]. 

A OMS organiza as vacinas utilizadas em viajantes em 3 grupos: vacinas exigidas por 

lei, vacinas de rotina e vacinas dependentes do local de destino (Tabela 3). 

 

Tabela 3: vacinas administradas em viajantes [53]. 

Vacinas exigidas por lei Febre amarela; doença meningocócica. 

Vacinas de rotina Tétano; difteria; tosse convulsa; hepatite B; poliomielite; 
sarampo; papeira; rubéola; Haemophilus influenzae. 

Vacinas dependentes do 

local de destino 

Cólera; encefalite japonesa; encefalite transmitida por 
carraças; doença meningocócica; febre tifoide; gripe; hepatite 
A; raiva; tuberculose – BCG; varicela. 

 

A necessidade de administração de vacinas não incluídas no PNV é essencialmente 

definida pela existência de características epidemiológicas distintas no país de destino [59]. 

Importa referir que ainda não foram desenvolvidas vacinas contra algumas das infeções mais 

prevalentes, como a malária e o Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) [53]. 

 A vacinação necessária para viajar poderá estar sujeita a alterações, conforme o quadro 

epidemiológico vigente no momento. Com efeito, os viajantes deverão manter-se atualizados 

acerca da existência de surtos epidémicos, que requerem reajustes nas recomendações de 

vacinação [53]. Por exemplo, para o Brasil, foi emitido um alerta relativo a novos surtos de febre 

amarela em várias regiões, o que implica a extensão da lista de áreas para as quais a vacina é 

recomendada [61].  

No caso de viajantes que elegem Portugal, a vacina da hepatite A – associada ao 

consumo de comida e água contaminados – é recomendada à generalidade dos indivíduos, 

assim como a da hepatite B, de transmissão sexual e através do sangue. Os turistas que viajam 

para zonas mais remotas e para quem se admite um certo risco de contacto com morcegos são 

aconselhados, adicionalmente, a tomar a vacina da raiva [62]. 

É importante, pois, consciencializar os viajantes de que as vacinas não eliminam 

totalmente o risco de contração da doença a que estão associadas [53]. 

 

3.2. CASOS ESPECIAIS 

3.2.1. CRIANÇAS 

 As crianças requerem cuidados especiais, primariamente relacionados com a vacinação 

e prevenção da malária. As viagens por via aérea estão contraindicadas em recém-nascidos com 

menos de 48 horas de idade, atendendo às mudanças de pressão na cabine do avião. Por outro 

lado, crianças muito pequenas são sensíveis a mudanças bruscas de altitude e à radiação 

ultravioleta (UV) e desidratam mais facilmente, em caso de diarreia ou vómitos [53]. 

 

3.2.2. GRÁVIDAS 

Admitindo que a gravidez não é de risco, a realização de viagens não é, por norma, 

desaconselhada, salvo na fase final da gestação, perto da data prevista para o parto. A fim de 
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prevenir complicações graves para o feto, deverão ser evitadas as deslocações para zonas 

endémicas da malária ou hepatite E e não é aconselhável a pernoita em locais a uma altitude 

superior a 3000 metros [53].  

Por não ser atingida a pressurização ideal a grandes altitudes dentro dos aviões, as 

grávidas poderão sentir falta de oxigénio, intensificada pela anemia da gravidez. Também neste 

grupo o risco de trombose venosa profunda (TVP) é maior, devendo as grávidas caminhar na 

cabine, de modo a estimular uma melhor circulação sanguínea nos membros inferiores. É 

importante manterem-se hidratadas, evitando o consumo de álcool e cafeína [53].  

Para viagens de automóvel com duração superior a 6 horas, recomenda-se, a cada 2 

horas, uma paragem de 10 minutos [53].  

 

3.2.3. IDOSOS 

A idade avançada não contraindica necessariamente a realização de viagens. Ainda 

assim, os idosos deverão consultar o médico antes de planearem uma viagem longa [53]. 

 

3.3.4. INDIVÍDUOS COM DOENÇA PRÉ-EXISTENTE 

Algumas doenças crónicas pré-existentes, como as doenças CV, DM, epilepsia, 

transtornos mentais graves, doenças respiratórias, doenças oncológicas e anemias graves 

representam um aumento dos riscos para saúde durante a viagem. Os viajantes com estas 

condições devem transportar consigo toda a medicação necessária, assim como o contacto do 

seu médico e informações sobre a sua patologia e respetivo tratamento, incluindo o seu plano 

farmacoterapêutico [53]. 

 

3.3.5. IMUNODEPRIMIDOS 

Por ser maior o risco de contrair doenças, especialmente infeciosas, indivíduos positivos 

para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou submetidos a terapêuticas imunossupressoras 

devem ter cuidados especiais com a água e alimentos ingeridos, procurando, adicionalmente, 

evitar banhos de piscina, uma vez que, em ambas a situações, há maior risco de contrair infeções 

por fungos, bactérias, vírus e parasitas [53] 

 

3.3.6. DIABÉTICOS 

Os viajantes diabéticos deverão seguir algumas precauções, sobretudo relacionadas 

com o transporte de insulina e do material necessário à sua administração, como agulhas, 

seringas ou bombas perfusoras, fazendo-se acompanhar pela prescrição médica. Para além do 

especial cuidado com as refeições, poderão ser necessários ajustes na administração de 

insulina, introduzidos, por exemplo, quando os diabéticos dependentes da insulina atravessam 

diferentes fusos horários durante o seu voo. Nestes casos, o médico é chamado a intervir a nível 

do planeamento das injeções, baseando-se na evidência de que viagens para Este representam 

um encurtamento do dia e, portanto, necessidade de menos insulina, ao passo que, pelo 
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contrário, viagens para Oeste significam dias maiores, que requerem a administração de mais 

insulina.  

 Em viagens longas, os diabéticos deverão determinar o seu nível de glucose no sangue 

antes e depois da viagem e duas a três vezes no avião [53, 63].  

4. O JET LAG 

Jet lag é o termo utilizado para descrever uma descompensação no ciclo circadiano, que 

ocorre quando o indivíduo cruza, pelo menos, dois fusos horários [64]. A sua severidade está 

dependente do número de fusos horários atravessados e da orientação do percurso [65]. Os 

sintomas do jet lag podem incluir indigestão e perturbação da função intestinal, mal-estar geral, 

sonolência diurna, dificuldade em dormir à noite e redução do desempenho físico e mental [53, 

64]. Estes sintomas são transitórios, desaparecendo à medida que o organismo se adapta ao 

novo fuso horário. Contudo, seja a viagem de índole recreativa, profissional ou desportiva, o jet 

lag pode dar azo a algumas preocupações [65]. De um modo geral, é mais difícil a adaptação a 

fusos horários mais tardios, uma vez que o ciclo circadiano do ser humano é, em média, superior 

a 24 horas. Assim, os sintomas podem persistir durante mais tempo no caso de viagens 

orientadas para Este [65].  

O jet lag não pode ser evitado, mas existem formas de reduzir os seus efeitos (tabela 4, 

Anexo 10).  

 

Tabela 4 – Medidas para reduzir os efeitos do Jet Lag [53, 65]. 

Antes da viagem 

Ajustar as rotinas ao horário do destino. Contudo, para viagens de curta duração (até três 

dias), esta medida pode não se revelar eficaz, sob pena de o relógio biológico não dispor de 

tempo suficiente para se acostumar ao novo fuso horário, podendo a readaptação ao horário 

do país de origem ser atrasada.   

Durante a viagem 

Descansar o mais possível, fazendo sestas. 

Optar por refeições leves e manter o corpo hidratado. Limitar o consumo de álcool, uma vez 

que a bebida pode perturbar a qualidade do sono e exacerbar os efeitos do jet lag. Também 

o consumo de cafeína deverá ser evitado, nomeadamente nas 4 a 6 horas que precedem um 

período previsto de descanso. 

Poderá ser equacionada a hipótese de recorrer a medicação para dormir, estando esta 

decisão dependente de aconselhamento médico. 

Na chegada ao destino 

Tentar dormir apenas à noite. Um período mínimo de 4 horas de sono - sono âncora – revela-

se extremamente importante para que o relógio biológico se adapte ao novo fuso horário. O 

exercício durante o dia pode ajudar a promover uma boa noite de sono, mas deverão ser 

evitados exercícios extenuantes até, no máximo, 2 horas antes de dormir. 

As refeições deverão ser realizadas nos horários apropriados de acordo com o fuso horário 

do destino. 

A exposição à luz natural promove uma melhor adaptação, particularmente quando se voa 

para Este.  
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5. PROTEÇÃO SOLAR 

 É ainda notório um escasso conhecimento da parte do utente quanto ao desenvolvimento 

de uma proteção solar adequada [66]. Cabe também ao Farmacêutico contrariar esta tendência, 

auxiliando o interessado na escolha do protetor que melhor se enquadra nas necessidades do 

indivíduo e alertando para os perigos ocasionados pela sobre-exposição ao sol [66]. 

Particularmente no caso dos viajantes, é reportada uma exposição solar mais intensa quando 

comparada com o caso dos não viajantes [66]. 

De toda a radiação que atinge a superfície da Terra, apenas 5% - que correspondem 

aos raios ultravioleta (UV), de comprimentos de onda compreendidos entre os 290 e os 400 nm,  

– representam perigo para a saúde [67]. Como resultado da transição de eletrões para níveis de 

energia superiores, os raios UV possuem a capacidade de alterar a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico (DNA), proteínas e lípidos, induzindo danos a nível das células da pele e do 

olho [67]. De facto, sabe-se que a exposição à radiação UV é o fator mais decisivo na patogénese 

dos cancros cutâneos – carcinoma e melanoma maligno –, sendo a radiação UVB responsável 

pela maioria dos eritemas e queimaduras solares [66, 68]. Já a UVA possui um poder de 

penetração superior, acelerando o envelhecimento da pele [53]. 

 Simultaneamente, importa atentar a outros efeitos, nomeadamente a queimaduras 

graves em pessoas de pele mais clara, urticária solar, acompanhada de rubor nas áreas expostas 

ao sol, e a supressão do sistema imunológico, com consequente aumento do risco de 

desenvolver doenças infeciosas (diminuindo a eficácia das vacinas) [53]. Por outro lado, revela-

-se crucial analisar possíveis interações entre a exposição solar e a medicação habitualmente 

tomada pelo viajante. Estas interações poderão estar na origem de reações de 

fotossensibilização, responsáveis por dermatites fotoalérgicas ou fototóxicas, estas últimas mais 

comuns [53, 66]. Importa reconhecer que vários fármacos prescritos em contexto de viagem, 

como analgésicos, antimaláricos e antimicrobianos, podem ser responsáveis por estas reações 

[53, 66].  

A melanina, produzida pelos melanócitos, constitui uma das estratégias de defesa 

natural contra a radiação UV. O bronzeado não é, portanto, mais do que uma resposta protetora, 

decorrente da produção de melanina face à radiação UV que penetra a pele [67]. Ainda assim, é 

fundamental o reforço desta defesa através de um conjunto de comportamentos, que envolvem, 

entre outros, a moderação da exposição solar – evitando as horas de maior calor, caracterizadas 

por uma incidência máxima da radiação UVB –, o uso de chapéus e roupas largas e a aplicação 

de protetores solares [67]. Estes são classificados mais frequentemente com base no seu fator 

de proteção solar (FPS), uma razão indicadora da proteção contra os raios UVB. Teoricamente, 

um FPS de 50 aumenta em 50 vezes o tempo que o indivíduo pode estar exposto ao sol sem se 

queimar, desde que o protetor seja aplicado uniformemente, com uma espessura de 2 mg/cm2 

[67]. Todavia, é claro que os indivíduos usam uma espessura bastante inferior, sendo que, na 

realidade, apenas se atinge 20% a 50% do FPS indicado [69]. A capacidade de proteção pode 

ser afetada pela quantidade inicial aplicada, a altitude, a estação do ano, hora do dia, sudorese 

e a exposição à água [66]. Neste sentido, convém auxiliar o utente na desmistificação da 
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designação resistente à água, que, na verdade, apenas garante uma proteção suficiente até um 

máximo de 40 minutos em contacto com a água [69]. 

Deverá ser recomendado um protetor com FPS de, pelo menos, 15, e que proteja contra 

radiação UVA e UVB. Este deverá ser reaplicado de 2 em 2 horas e trocado um ano após a sua 

abertura [53]. 

 Um aspeto relevante a ter em conta prende-se com a proteção solar na criança, pois a 

sua pele é particularmente sensível à exposição solar; uma queimadura solar grave nesta fase 

da vida é o único fator de risco evitável para o desenvolvimento de melanoma maligno [67].  

 

6. O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA SAÚDE DO VIAJANTE 

 Faz parte do plano de ação do Farmacêutico prestar auxílio ao viajante, orientando-o na 

senda da prevenção e da diminuição de riscos [53]. O Farmacêutico deverá, assim, estar 

devidamente atualizado e munido dos recursos necessários para dar uma resposta apropriada. 

A sua intervenção deverá ser capaz de preparar o utente, educando-o no âmbito dos cuidados a 

ter com a água, os alimentos, os insetos e a exposição solar, elucidando-o sobre os riscos de 

desenvolver um quadro de diarreia ou obstipação e encaminhando-o, se necessário, para a 

consulta do viajante, onde um profissional especializado se encarregará da profilaxia e da 

vacinação [53].  

   

6.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

Tendo grande parte do meu estágio decorrido durante os meses de Verão, considerei 

pertinente explorar a temática da saúde do viajante, como forma de me habilitar a fornecer um 

aconselhamento verdadeiramente informado nesta vertente. À medida que se ia construindo a 

experiência de atendimento ao público, fui constatando que eram muitos os utentes que se 

deslocavam à FP com o objetivo único de esclarecerem dúvidas relativamente a 

comportamentos a adotar em contexto de viagem. Nesse sentido, organizei a minha intervenção 

segundo uma sequência lógica. 

Ainda que não seja restrito à realidade do viajante, decidi abordar, também, o tema da 

proteção solar. Neste aspeto, desenvolvi o tópico das queimaduras solares, necessidade que 

adveio da afluência de alguns utentes nesta situação.   

 

6.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Com base no princípio de que o viajante deverá atuar de imediato perante uma situação 

inesperada, procedi à elaboração de uma lista de medicamentos indispensáveis, constituindo um 

kit que deveria acompanhá-lo. Este projeto foi concretizado através da exibição periódica de um 

vídeo no monitor das senhas disponível na FP e, ainda, na página da farmácia na plataforma 

Facebook. Neste vídeo eram enunciadas as situações de saúde com reconhecida probabilidade 

de ocorrência, sendo, para a resolução de cada uma, listados os principais produtos à venda na 

FP (Anexo 13). 
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Uma segunda intervenção, particularmente dirigida aos utentes que iam realizar viagens 

de longo curso, incidiu sobre o jet lag, tendo sido elaborado um pequeno documento com dicas 

para reduzir os efeitos indesejáveis deste fenómeno (Anexo 10).  

No âmbito da proteção solar, foi redigido um folheto que compilava as principais atitudes 

a adotar para assegurar um estado adequado de proteção (Anexo 12). Este material foi disposto 

estrategicamente na zona de exposição dos protetores solares, acompanhado de um relógio 

solar, também da minha autoria, que indicava as horas do dia mais adequadas à exposição solar, 

de acordo com a intensidade dos raios UV (Anexo 14).  

 

6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Efetivamente, creio que a forma escolhida para a divulgação do kit foi bem sucedida, na 

medida em que sensibilizou alguns utentes, que rapidamente se identificaram com o tema.  

 Relativamente a todos os componentes do projeto, considero que a apresentação 

resumida da informação foi ao encontro das necessidades do utente, tendo-o ajudado a 

esclarecer dúvidas e a preparar--se para resolver eventuais situações.  

 

PROJETO III – INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA 

 

1. A INSUFICIÊNCIA VENOSA - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Considerada a patologia vascular mais frequente [70], a insuficiência venosa crónica 

(IVC) atinge, a nível global, cerca de 20% da população adulta, sendo que a sua prevalência 

tende a aumentar com o aumento da esperança média de vida [71]. 

Esta designação abrange qualquer anormalidade morfológica e funcional, a longo prazo, 

do sistema venoso, caracterizada por sintomas e/ou sinais que inspiram cuidados [72].  

Em Portugal, à semelhança de outros países ocidentais, esta doença assume uma 

elevada prevalência, atingindo cerca de 35% da população adulta, com maior incidência nas 

mulheres a partir dos 30 anos, numa proporção de 60% para 40% em relação aos homens [73]. 

 

2. PATOFISIOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA 

 Os progressos já feitos no decurso da investigação da IVC permitem supor uma interação 

complexa entre mecanismos distintos. A teoria mais universalmente aceite assenta num estado 

inflamatório provavelmente relacionado com a hipertensão venosa. Como consequência, ocorre 

uma perturbação da função endotelial [74], maioritariamente atribuída a um funcionamento 

deficiente das válvulas venosas.  Deste modo, mais dificilmente o fluxo venoso cursa em sentido 

contrário à gravidade, desencadeando-se um refluxo na direção descendente do membro inferior 

[74, 75].   

A nível celular, as alterações na tensão de corte das veias representam um estímulo para 

o glicocálix, que induz a expressão de moléculas de adesão, que intervêm na ativação de 

leucócitos. Estas células são responsáveis pela produção de fatores pró-inflamatórios e pró-
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trombóticos - como citoquinas, fatores de crescimento, proteases e proteinases -, envolvidos nas 

cascatas inflamatórias. Este ambiente inflamatório permanente conduz ao desenvolvimento e 

progressão das manifestações da IVC [76]. 

3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA  

 

3.1. DILATAÇÃO DAS VEIAS  

Também designadas veias telangiectásicas, as veias dilatadas constituem o sinal clínico 

mais comum e prematuro de IVC, sendo expressas como uma dilatação venosa intradérmica 

leve. As veias reticulares surgem como veias dilatadas subdérmicas, de cor azulada e tamanho 

entre 1 e 3 milímetros, e as veias varicosas (VV) como veias dilatadas subcutâneas tortuosas, 

de tamanho superior a 3 mm, que são mais palpáveis do que visíveis, e muitas vezes afetam as 

veias superficiais safenas e acessórias. Indivíduos com incompetência ou anormalidades nas 

veias superficiais geralmente desenvolvem VV, enquanto as profundas podem não apresentar 

varizes, mas muitas vezes desenvolvem outras alterações cutâneas [70].  

 

3.2. EDEMA 

O edema é limitado à zona inferior da perna e, geralmente, não envolve o pé. Nos estágios 

iniciais da IVC, não costuma estar presente quando o indivíduo se levanta de manhã, mas tende 

a agravar-se ao longo do dia, diminuindo com o descanso e o decúbito.  No que diz respeito à 

sua etiopatogenia, o edema é causado pelo aumento da pressão venosa e pela drenagem 

insuficiente do excesso de líquido tecidual nos vasos linfáticos do membro afetado. O edema não 

é específico de IVC, podendo estar associado a múltiplos processos [70].   

 

3.3. ALTERAÇÕES NA PIGMENTAÇÃO 

A relação entre o surgimento de uma hiperpigmentação acastanhada e azul-cinzenta e a 

IVC carece, ainda, de esclarecimento, mas pensa-se que, numa fase inicial, estas alterações são 

atribuídas à melanina [77]. Para casos mais graves, parecem dever-se à deposição de 

hemossiderina, decorrente da degradação de eritrócitos [70, 77]. 

 

3.4. ECZEMA 

É uma dermatite comum e precoce da IVC.  Geralmente, apresenta-se como uma erupção 

de distribuição generalizada, acompanhada de prurido, eritema, edema, bolhas, descamação, 

erosão e escoriação. É causada pelo aumento da permeabilidade vascular e secreção de 

enzimas proteolíticas e outros produtos metabólicos, o que causa stress oxidativo [70].  

 

3.5. DOR 

A prevalência deste sinal permanece desconhecida. Está tipicamente associada às veias 

afetadas, alterações na pele ou ulceração. A dor é pior quando em pé ou se está sentado por 

longos períodos de tempo e geralmente melhora com a elevação da perna e a caminhada [70].  
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3.6.  LIPODERMATOSCLEROSE 

É caracterizada por uma inflamação do tecido adiposo subcutâneo (paniculite fibrosante). 

No início, manifesta-se sob a forma de inflamações dolorosas, que requerem um diagnóstico 

diferencial apropriado. Subsequentemente, um edema inflamatório indeterminado, com fibrose 

cutânea e subcutânea da perna, desenvolve-se na área onde ocorreram episódios anteriores, o 

que dificulta o refluxo venoso e linfático, causando novas exacerbações, o que agrava e perpetua 

o processo.  

A perna afetada adquire uma morfologia designada de garrafa de champanhe invertida. 

Muitas vezes, precede o desenvolvimento da ulceração e geralmente desenvolve complicações, 

como episódios recorrentes de celulite e, ocasionalmente, complicações musculares, como a 

contratura do tendão de Aquiles [70].  

 

3.7. ATROFIA BRANCA 

Assume a forma de manchas ou placas circulares ou hipopigmentadas em forma de 

estrela, com pontos vermelhos ou telangiectasia focal e hiperpigmentação periférica. 

Histopatologicamente, corresponde a áreas de fibrose avascular. Estas zonas são 

particularmente vulneráveis ao desenvolvimento de úlceras, dada a fraca perfusão de tecido. É 

um sinal de IVC grave, ocorrendo em 38% dos casos [70]. 

 

3.8. ULCERAÇÃO 

As úlceras são causadas e agravadas pela IVC  [78]. Atingem, normalmente, a derme 

média e profunda e, muito raramente, alcançam tecidos mais profundos, piorando com o 

aumento da pressão venosa. É frequente a presença concomitante de outros sinais de IVC, como 

o edema [70].  

 

4. CAUSAS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA 

Sabe-se, atualmente, que a idade avançada, história familiar e o sexo feminino 

constituem fatores de risco imutáveis para o desenvolvimento de doença venosa crónica. Porém, 

de acordo com a Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV), muitos 

outros fatores estão envolvidos, podendo o seu controlo atrasar a progressão da doença [73].  

Destes, listam-se a obesidade e o sedentarismo, que deverão ser suplantados pela 

prática de exercício físico regular, determinante para estimular a contração muscular e, 

consequentemente, o retorno venoso. Permanecer de pé ou sentado (particularmente com as 

pernas cruzadas) durante longos períodos de tempo e preferir frequentemente locais quentes 

são comportamentos que contribuem para a sensação de pernas cansadas. Por outro lado, o 

uso de vestuário demasiado apertado dificulta a circulação e a prisão de ventre – muitas vezes 

decorrente de uma dieta pobre em fibras e de uma hidratação insuficiente – provoca um aumento 

da pressão sanguínea. Atendendo a que a sola dos pés participa no retorno venoso, o uso de 

sapatos rasos ou de salto alto pode revelar-se prejudicial, sendo aconselhados saltos de 3 a 4 

centímetros. Também a gravidez e a contraceção oral podem agravar o quadro, uma vez que os 
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estrogénios aumentam a permeabilidade das veias e a progesterona promove a sua dilatação 

[73]. 

 Para além destes fatores predisponentes, muitas condições genéticas foram associadas 

ao desenvolvimento de IVC, incluindo anomalias cromossómicas, mutações e polimorfismos 

genéticos [75].   

5. DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA 

 O diagnóstico da IVC é fundamentalmente clínico, baseado no historial do utente e no 

exame físico. Deverá ser dada especial atenção a aspetos como sensação de pernas pesadas 

ou cansadas, dor, edema, presença de VV ou hiperpigmentação cutânea da perna. Já no âmbito 

de uma consulta de angiologia e cirurgia vascular, a avaliação pode ser complementada por 

diversos métodos diagnósticos, com destaque para o Eco-Doppler, considerado o principal 

método de avaliação após o exame clínico [79]. Este estuda a totalidade do sistema venoso e 

permite detetar o fluxo sanguíneo, através da utilização de sondas de alta frequência para as 

veias superficiais e de baixa frequência para as veias profundas [79].  

Quando os métodos não invasivos não conduzem a um diagnóstico suficientemente 

claro, está indicada a flebografia, um procedimento caracterizado pela injeção de um contraste 

na veia e posterior análise através de uma radiografia [70].  

Como forma de integrar os utentes num determinado patamar clínico, é aplicada a 

Classificação CEAP, a qual tem em conta a avaliação clínica do doente (C), a etiologia da doença 

(E), a região anatómica envolvida (A) e o processo fisiopatológico associado (P). Destas, a 

componente clínica parece ser a mais importante, podendo ser realizada mediante simples 

observação, tornando-se exequível em contexto de Farmácia Comunitária, como forma de 

referenciar o utente para uma consulta especializada [78]. Estes estádios clínicos estão 

representados no Anexo 15. 

 

6. TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÓNICA 

A terapêutica procura otimizar os resultados clínicos, refletidos numa melhoria dos 

sintomas e da qualidade de vida.  

A par das medidas higieno-dietéticas – que aludem, entre outras, à massagem das 

pernas de baixo para cima e a sua elevação durante o sono, com a ajuda de almofadas [73] –, a 

compressão é a forma de tratamento mais frequentemente usada, especialmente na presença 

de edema, alterações da pigmentação e úlcera venosa ativa. Esta abordagem contribui para o 

aumento da velocidade do fluxo e reduz o refluxo em ortostatismo, o volume residual e a pressão 

venosa em ambulatório, melhorando, ainda, a contractilidade muscular [80]. 

 O grau de compressão – que compreende quatro níveis – é estabelecido com base na 

gravidade da patologia (Anexo 16) e são três os modelos de meias elásticas disponíveis: até ao 

joelho, até à raiz da coxa e collants [80]. Apesar de a sua eficácia estar comprovada e o seu uso 

ser amplamente recomendado, esta metodologia terapêutica não atrasa a progressão da doença 

nem se opõe à formação de varizes [81]. Um dos grandes problemas associados prende-se com 

o elevado número de indivíduos que abandonam o tratamento, alegando o calor incapacitante, 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Peninsular 

 

35 
 

associado ao seu uso, bem como o elevado custo da aquisição ou a idade avançada, associada 

a comorbilidades como a osteoartrite e a doença reumática, entre outras [81].  

Por outro lado, o tratamento farmacológico é uma das abordagens terapêuticas mais 

capazes de tratar o refluxo e a hipertensão venosa. Está indicado em todas as classes da 

doença, desempenhando um papel adjuvante ao tratamento compressivo, embora possa 

constituir uma alternativa ao mesmo. No seu conjunto existem dois grandes grupos de 

medicamentos venoativos: agentes de origem natural e sintéticos [82]. A Tabela 5 classifica os 

principais fármacos venoativos. 

 

Tabela 5 - Principais fármacos venoativos [82]. 

Grupo Substância Origem 

Alfa-benzopironas Cumarina Melilot (Melilotus officinalis) 

Woodruff (Asperula odorata) 

Gama-benzopironas 

(flavonoides) 

Diosmina Citrus spp. (Sophora 

japonica) 

Fração Flavonoica Purificada 

Micronizada (FFPM) 

Rutaceae aurantiae 

Rutina e rutósido Sophora japonica 

0-(β-hidroxietil)-rutósido Eucalyptus spp. 

Fagopyrum esculentum 

Saponinas Escina Aesculus hippocastanum L 

Extrato de ruscus Ruscus aculeatus 

Outros extratos de 

plantas 

Antocianósidos Vaccinium myrtillus 

Proantocianidinas (oligómeros) Pinus maritime 

Extrato de Ginkgo, heptaminol e 

troxerrutina 

Ginkgo biloba 

Produtos sintéticos Dobesilato de cálcio Sintética 

Benzarona Sintética 

Naftazona Sintética 

 
Os seus mecanismos de ação não estão ainda totalmente esclarecidos. Sabe-se, 

todavia, que estes ativos exercem efeitos a nível da macro e microcirculação, sendo realçado o 

efeito anti-inflamatório, particularmente na inibição da interação leucócito-endotélio [82]. De um 

modo geral, exibem um bom perfil de segurança e tolerabilidade, embora alguns casos de 

hepatotoxicidade tenham já sido associados, por exemplo, à cumarina. Muito raramente podem 

ocorrer alguns efeitos gastrointestinais, que podem incluir náuseas, vómitos, cólicas ou dor 

abdominal, insónia, sonolência e dores de cabeça. É desaconselhada a toma simultânea de 

diferentes fármacos venoativos [82]. 

Portugal conta com uma grande variedade de especialidades e formas farmacêuticas, 

integradas nas categorias de MSRM (Venex Forte®, Venex 900®, Capilarema®) ou MNSRM 

(Anexo 17) [83].  Durante a minha passagem pela FP, percecionei uma elevada procura destes 

últimos, sendo que, em várias ocasiões, aconselhei a aplicação tópica de géis, uma opção 

adequada ao alívio da sensação de pernas cansadas e inchadas.  

É indiscutivelmente importante proceder à avaliação do impacto do tratamento na 

melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, foram desenvolvidos vários questionários, os 
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quais aferem as alterações nos sinais e sintomas ao longo do tempo e permitem quantificar os 

resultados. Destes, o Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ) é o mais utilizado. A 

escolha da abordagem terapêutica é, assim, um processo dinâmico [84]. 

 

7. O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Trata-se, portanto, de uma patologia incapacitante que afeta a qualidade de vida, 

surtindo um impacto decisivo a vários níveis, com especial destaque para a dimensão 

socioeconómica. A relação de proximidade estabelecida com o seu utente permite ao 

Farmacêutico tomar consciência das dificuldades associadas à patologia e, consequentemente, 

fornecer um conjunto de recomendações adequadas ao contexto que envolve cada indivíduo em 

particular.  

 

7.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

 A ideia de planear uma intervenção subordinada a este tema surgiu numa fase inicial do 

meu estágio; a aposta forte da FP na diversidade de medicamentos venotrópicos sugeria uma 

elevada procura. Os primeiros dias de atendimento acabaram por confirmar a minha suspeita.  

 Nos últimos anos, o conceito de pernas cansadas parece ter-se vulgarizado e, portanto, 

deixado de merecer tanta atenção por parte do utente. A minha abordagem na FP pretendia, 

numa atitude preventiva, convidar o utente a refletir sobre a sua sensação de pernas cansadas, 

no sentido de o ajudar a interpretá-la e a concluir sobre o risco de esta estar associada à IVC, 

uma patologia que tende a agravar-se com o tempo.   

 

7.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 De forma a dar a conhecer a IVC, foi elaborado um pequeno panfleto com informação 

resumida sobre a patologia (Anexo 18). 

 Paralelamente, construí um inquérito, adaptado de um questionário previamente 

validado e desenvolvido pela SPACV [73], que procurava inferir sobre o risco de o inquirido sofrer 

de IVC (Anexo 19). Este era fornecido a todos os utentes que, durante o atendimento, recolhiam 

um panfleto e àqueles a quem, por se deslocarem frequentemente à FP, já eram conhecidos 

alguns fatores de risco. Os questionários eram preenchidos segundo a minha supervisão e os 

diferentes resultados eram explicados de forma personalizada, envolvendo o aconselhamento 

de medidas farmacológicas e não farmacológicas de caráter preventivo, ou a recomendação da 

consulta com o médico, para avaliação mais especializada. Em alguns casos, procedi à avaliação 

clínica CEAP, através da observação dos membros inferiores do utente. 

 Nas situações em que o utente já estava diagnosticado e seguia um tratamento instituído 

pelo médico, encontrei uma oportunidade para indagar os seus hábitos e reforçar a importância 

da adesão à terapêutica e alteração de comportamentos.   
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7.3. RESULTADOS 

Os questionários foram preenchidos por 26 utentes, com uma média de idades superior 

a 45 anos, dos quais 22 pertencem ao sexo feminino. Todos os inquiridos referiram antecedentes 

familiares de varizes. 

Os resultados do estudo foram processados graficamente (Anexo 20). No que ao estilo 

de vida diz respeito, constatou-se que mais de metade dos participantes (cerca de 70%) admitiu 

levar um estilo de vida sedentário, fator desencadeante, de uma forma geral, de excesso de 

peso.  

Relativamente aos sintomas venosos, a totalidade dos inquiridos alegou a sensação de 

pernas pesadas, acompanhada de dor em 5 utentes. Em cerca de 73% dos casos, este quadro 

agravava-se com o tempo quente.  

Quanto a comportamentos de risco, 21 pessoas consideraram passar mais de 4 horas 

de pé ou sentados e 18 mulheres mencionaram pelo menos uma gravidez, representando 69% 

da amostra. 

A soma das pontuações individuais permitiu distribuir a amostra por três níveis de risco, 

sendo que a maioria dos utentes (46,2%) foi integrada na classe de baixo risco, contra os 38,5% 

e 19,3% posicionados nas categorias de risco considerável e elevado, respetivamente.  

Para todos os níveis de risco, incentivei essencialmente o desenvolvimento de medidas 

higieno-dietéticas, incluídas no panfleto informativo. Perante um risco global elevado de sofrer 

de IVC, aconselhei o utente a contactar o seu médico e a transportar para a consulta o inquérito 

preenchido, para avaliação.  

 

7.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda a intervenção reuniu uma recetividade satisfatória. Creio ter conseguido sensibilizar 

os utentes para uma realidade que tem passado despercebida e à qual é fundamental estar 

atento. A todos quantos se identificaram com o problema dirigi algumas recomendações que 

visavam o objetivo de os encorajar a melhorar o seu estilo de vida. 

 

PROJETO IV – REVISÃO DA TERAPÊUTICA 

 

1. ATUAÇÃO FARMACÊUTICA – UM NOVO PARADIGMA 

Nas últimas décadas, tem-se assistido a um aumento exponencial do número de 

medicamentos disponíveis no mercado, o que implica, a par da inovação, grandes desafios do 

ponto de vista do seu uso racional. Assim, o Farmacêutico tornou-se num prestador de 

informação e de serviços, cuja intervenção é focada no doente. Da sua relação de compromisso 

com o utente nasceram os Cuidados Farmacêuticos, que passaram a constituir a principal missão 

da prática farmacêutica. O conceito diz respeito a um conjunto de medidas – antes, durante e 

após o tratamento – que se perspetivam com o objetivo de otimizar a segurança e a efetividade 

da terapêutica, atendendo às necessidades especiais do utente [85]. Ocupando um papel de 

grande responsabilidade, o Farmacêutico encarrega-se da monitorização do tratamento após a 
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dispensa da medicação. Neste contexto, surge a noção de Seguimento Farmacoterapêutico 

(SF), que procura avaliar, de forma contínua, a farmacoterapia do doente, a fim de melhorar a 

eficácia do tratamento e resolver eventuais Problemas Relacionados com a Medicação (PRM), 

evitando Resultados Negativos associados à Medicação (RNM) [86, 87]. A revisão da terapêutica 

está contemplada no SF e é uma realidade presente em vários países europeus e em 

crescimento nas farmácias portuguesas [88]. Uma vez que o SF deve ser validado, é tarefa do 

Farmacêutico a adoção de um papel ativo na elaboração de sistemas de documentação 

adequados, que permitam registar esta atividade. 

O Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico, desenvolvido pelo Grupo de 

Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada [89], assume-se como uma 

ferramenta útil, permitindo ao Farmacêutico realizar um SF de forma sistematizada.  

O Farmacêutico não substitui a função de nenhum outro profissional de saúde, devendo, 

ao invés, estar integrado em equipas multidisciplinares. Não se pretende alterar esquemas 

terapêuticos sem a decisão do médico, devendo este ser consultado face à possibilidade de um 

determinado aspeto ser melhorado. Por outro lado, é necessário relembrar o doente do seu 

direito de abandonar o serviço se assim desejar [87, 89].  

 

2. REVISÃO DA FARMACOTERAPIA NA FARMÁCIA PENINSULAR 

 
2.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

 A FP procura zelar pelo bem-estar dos seus utentes, dispondo-se a acompanhá-los nos 

seus tratamentos. Foi com base nesta evidência e num acontecimento envolvendo uma utente 

que parti para a realização de uma consulta de revisão farmacoterapêutica.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de estabelecer uma relação de proximidade 

com a utente em questão, que, por se deslocar com frequência à FP, era conhecida de toda a 

equipa. Um internamento hospitalar repentino, na sequência de uma sobredosagem 

medicamentosa, motivou a minha intervenção. O principal objetivo passava por averiguar a 

existência de PRM que pudessem estar na origem deste RNM, procedendo-se à sua resolução.  

 

2.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 Por considerar que a utente reunia as condições necessárias, propus-lhe uma pequena 

conversa, a decorrer em ambiente isolado, sobre a medicação que estava a tomar. Com o seu 

pronto consentimento, fiz a marcação da sessão e procedi ao seu planeamento recorrendo à 

metodologia Dáder. 

 A utente abordada era uma senhora de 79 anos, analfabeta, com múltiplas patologias 

para as quais estava a ser tratada com os medicamentos enumerados na Tabela 6. 

Previamente à sessão foi consultada a ficha da utente no Sifarma®, de modo a fazer um 

levantamento da medicação que a utente toma habitualmente, para posterior pesquisa mais 

detalhada. Foi solicitado à utente que se fizesse acompanhar, no dia da visita, das embalagens 

de todos os medicamentos, bem como das receitas médicas. 
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Tabela 6 – Medicamentos incluídos no plano farmacoterapêutico da utente. 

Medicamento Posologia 

Levotiroxina sódica [Eutirox® (Merck)] – 75 

µg 
1 comprimido de manhã, em jejum 

Perindopril + indapamida (KRKA) - 8 mg + 2,5 

mg 
1 comprimido antes do pequeno-almoço 

Rivaroxabano [Xarelto® (Bayer)] – 20 mg 1 comprimido antes do pequeno-almoço 

Carbidopa + Levodopa [Sinemet® (Merck)] – 

36 mg + +100 mg] 
1 comprimido de manhã, à tarde e à noite 

Rosuvastatina [Visacor® (AstraZeneca)] – 5 

mg 
1 comprimido ao jantar 

Diazepam [Vallium® (Roche)] – 5 mg 1 comprimido ao deitar 

 

Durante a conversa, foi possível constatar que a utente estava familiarizada com as 

indicações terapêuticas de cada medicamento, assim como com a hora do dia em que deveria 

administrá-los. Relativamente à toma do medicamento Eutirox® (Merck), foi reforçado que esta 

deveria ser isolada (com, pelo menos, 1 hora de intervalo) de qualquer refeição ou administração 

de outro medicamento, no sentido de minimizar o risco de interações que pudessem prejudicar 

a absorção da levotiroxina [90].  

Importa referir que o Vallium® (Roche) havia sido recentemente introduzido no plano 

farmacoterapêutico. Ora, é sabido que as benzodiazepinas podem ser responsáveis por um 

decréscimo no efeito terapêutico da levodopa em doentes com Parkinson. O mecanismo que 

subjaz a esta interação permanece desconhecido, mas recomenda-se atenção especial aos 

utentes que fazem esta associação, devendo a benzodiazepina ser suspensa face à suspeita de 

existência de efeitos adversos [91]. Neste sentido, foi aconselhado à utente que reportasse à FP 

qualquer agravamento de sintomas. 

Em suma, não foram detetados PRM relevantes, tendo sido prestado um 

aconselhamento farmacêutico adicional sobre medidas não farmacológicas e incentivada a 

adesão à terapêutica. Certifiquei-me de que não restavam dúvidas, mas, atendendo ao estado 

neurodegenerativo da utente, considerei pertinente dar a conhecer o seu regime 

farmacoterapêutico a um membro da família (filho), num esforço de acautelá-lo e alertá-lo para 

a necessidade de ir vigiando os comportamentos da sua mãe face à medicação. Para tal, 

compilei um pequeno manual, em que figuravam recortes das embalagens dos medicamentos, 

de forma a identificá-los, e a inscrição das suas respetivas indicações terapêuticas e posologias.        

 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pequena intervenção teve um resultado bastante positivo. Foi, para mim, 

absolutamente recompensador verificar que a utente se sentiu apoiada e viu esclarecidas todas 

as suas dúvidas. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Peninsular 

 

40 
 

OUTROS PROJETOS 

 

1. DIABETES MELLITUS 

 Atendendo a que muitos utentes procediam à monitorização dos seus níveis de glicemia 

na FP, encarei este aspeto como uma janela de oportunidade para explorar o seu grau de 

conhecimento relativamente à doença. Percebi, pois, que existiam algumas ideias erradamente 

concebidas, o que me motivou a intervir. Construí um folheto que assentava na desmistificação 

de algumas questões (Anexo 2), o qual foi bastante elogiado pelos utentes, que algumas vezes 

não conseguiram esconder a sua surpresa ao descobrirem que aquilo em que acreditavam não 

correspondia exatamente à realidade.  

 

2. KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 

 Por ser fundamental saber atuar em situações de acidente, considerei pertinente aludir 

à importância de manter sempre à mão um kit de primeiros socorros, determinante para o 

desenvolvimento de uma resposta rápida e eficaz. Recorri, mais uma vez, ao monitor de senhas 

existente na Farmácia, tendo planeado a exibição de um pequeno vídeo com a demonstração 

gráfica de cada elemento a incluir neste sistema. São eles: luvas descartáveis, tesoura, adesivo, 

ligaduras elásticas, desinfetante, algodão, gazes esterilizadas, pensos rápidos de vários 

tamanhos, gelo instantâneo, soro fisiológico e termómetro. Também recomendei a inclusão de 

anti-inflamatórios, analgésicos, gotas oftálmicas (preferencialmente unidose) e anti-histamínicos. 

   

11. CONCLUSÃO REFLEXIVA 

 Concluo esta etapa com o sentimento de dever cumprido. A minha passagem pela FP 

dotou-me de competências de comunicação, de pensamento crítico e de trabalho em equipa, ao 

mesmo tempo que me permitiu desenvolver a minha capacidade de resposta face a situações 

imprevisíveis.   

Um dos aspetos mais difíceis foi consciencializar-me de que, por questões de 

sustentabilidade, o Farmacêutico tem de ser, ao mesmo tempo, um prestador de cuidados e um 

gestor, procurando um equilíbrio entre a eficácia de um produto para o utente e a rentabilidade 

que a sua venda representa para a Farmácia. Contudo, prevalece a missão de agir em prol da 

saúde pública e a ambição de marcar pela diferença.  

 Despeço-me deste ciclo com a certeza de que investi muito de mim na busca diária de 

novas formas de me superar. É gratificante perceber que os projetos que desenvolvi surtiram 

algum impacto na comunidade, tendo, de algum modo, contribuído para melhorar a qualidade de 

vida dos utentes. 

 Esta experiência em farmácia comunitária será sempre tida como referência, pois me fez 

sentir na pele o quão nobre e altruísta é a profissão farmacêutica. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1 – Instalações da FP. 

 

Figura 1 – Área de exposição geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Área de atendimento ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gabinete de prestação de serviços. 
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Figura 4 – Área de armazenamento de medicamentos. 

 

 

Figura 5 – Back Office. 
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ANEXO 2 – Panfleto mitos e verdades sobre a diabetes. 
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ANEXO 3 - Estratificação do risco CV total [28]. 

 

 

ANEXO 4 – Algoritmo que estabelece a necessidade de tratamento da HTA [28]. 
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ANEXO 5 – Adoção de mudanças de estilo de vida recomendadas, de modo a reduzir PA e/ou 

o número de fatores de risco cardiovascular [28]. 
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ANEXO 6 - Valores alvo da PA para diferentes tipos de doentes hipertensos [28]. 

 

Valor alvo de PAS para a maioria 

• Indivíduos com risco CV moderado 

• Diabéticos 

• Antecedentes de enfarte 

• Casos de DRC 

<140 mmHg 

Valor alvo de PAS para idosos 

• Idade inferior a 80 anos 

• PAS inicial igual ou superior a 160 

mmHg 

140 – 150 mmHg 

Valor alvo de PAS para idosos ativos 

• Idade inferior a 80 anos 
<140 mmHg 

Valor alvo de PAS para idosos com idade 

superior a 80 e com PAS igual ou superior 

a 160 mmHg 

140 – 150 mmHg 

Valor alvo de PAD para a maioria <90 mmHg 

Valor alvo de PAD para diabéticos <85 mmHg 
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ANEXO 7 – Cartaz de divulgação do Rastreio de Pressão Arterial. 
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ANEXO 8 – Folheto informativo sobre HTA. 
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ANEXO 9 – Representações gráficas dos resultados do Rastreio Cardiovascular. 
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ANEXO 10 – Panfleto informativo sobre o jet lag. 
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ANEXO 11 -  Atitudes a adotar em caso de queimadura solar. 
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ANEXO 12 – Cuidados a ter na exposição solar. 
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ANEXO 13 – Opções de produtos a incluir no kit do viajante disponíveis na FP.   

 

Categoria Produtos disponíveis 

Tratamento de irritações e queimaduras 

solares 

Pruriced gel (Uriage®), Cicabio (Bioderma®), 

Bepanthene creme®, Biafine® 

Anti-histamínico oral HeperPoll®, Telfast® 

Anti-histamínico tópico 
Systral® Creme, Fenistil®, Fenergan®, 

Benaderma®, Caladryl® 

Gotas oftálmicas 
Hidrocil® MD, Opticrom®, Bepanthene® 

gotas oftálmicas, Optrex®, Systane® 

Analgésico, antipirético e anti-

inflamatório 

Ben-U-Ron® 500, Panadol® Extra, Brufen® 

400, Spidifen®EF, Aspirina® Microativa, 

Voltaren® 25 

Antidiarreico Imodium®, UL-250®, Atyflor®, Biofast® 

Laxante 

Pursenide®, Dulcolax®, Laevolac®, 

Movicol®, Bekunis®, Agiolax®, Microlax®, 

Melilax® 

Antiácido 
Rennie®, Gaviscon®, Nexium Control®, 

Kompensan®, Neo-Bianacid® 

Repelente de insetos Moustidose®, Previpiq®, Mosquitino® 

Comprimidos para os enjoos Viabom®, Enjomin®, Vomidrine® 
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ANEXO 14 – Relógio Solar.   
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ANEXO 15 - Classificação CEAP - estádios clínicos. Adaptado de [78].  

Classificação clínica CEAP 

C0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa crónica 

C1 Telangiectasias ou veias reticulares 

C2 Varizes (mais de 3mm de diâmetro) 

C3 Edema 

C4a Pigmentação ou eczema 

C4b Lipodermatosclerose ou atrofia branca 

C5 Úlcera venosa cicatrizada 

C6 Úlcera venosa ativa 

 

 

ANEXO 16 – Seleção dos graus de compressão. Adaptado de [78]. 

Grau de compressão Aplicação clínica 

I - 15-21mmHg (Compressão Ligeira) C0, C1, C2 

II - 23-32mmHg (Compressão Média C1, C2, C3, C4a, C4b, C5 

III - 34-36mmHg (Compressão Forte) C5 

IV - >49mmHg (Compressão Muito Forte) C6 
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ANEXO 17 – MNSRM venotrópicos. Adaptado de [83]. 

 

Nome do medicamento 
Formas farmacêuticas 

disponíveis 
Substância(s) ativa(s) 

Antistax® Comprimidos, gel, pomada 
Extrato seco de folhas de Vitis 

vinífera L. 

Cyclo 3® Cápsulas 
Hesperidina + Ruscus 

aculeatus L. + ácido ascórbico 

Daflon 500® Comprimidos Bioflavonoides 

Doxi-Om® Cápsulas Dobesilato de cálcio 

Thrombocid® Gel, pomada 
Polissulfato sódico de 

pentosano 

Venex® Cápsulas Diosmina 

Venoparil® gel 
Escina + salicilato de 

dietilamina 

Venosmil® Cápsulas, gel Hidrosmina 
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ANEXO 18 – Folheto informativo sobre IVC. 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Peninsular 

 

64 
 

ANEXO 19 – Questionário sobre IVC. 
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ANEXO 20 – Representação gráfica dos resultados do estudo sobre IVC. 
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RESUMEN 

Las prácticas tuteladas en oficina de farmacia constituyen una etapa fundamental del 

recorrido del estudiante de Ciencias Farmacéuticas. El contacto precoz con la realidad profesional 

permite la preparación del futuro farmacéutico para desarrollar su papel de servir la comunidad 

con la máxima competencia y calidad. Los tiempos actuales presentan grandes desafíos para la 

práctica farmacéutica. Reconoceros es el primer paso para enfrentarlos.  

Estos tres meses de prácticas, realizados en una ciudad y país diferentes del mío, 

representan mi primer contacto completo con la farmacia comunitaria y me permitieron 

consolidar los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de estudio. Además de todas las 

cuestiones inherentes a las prácticas, mi trabajo diario era desarrollado totalmente en español.  

En esta memoria se presentan todas las actividades realizadas durante los tres meses, en 

los que puse en práctica los conocimientos adquiridos antes y a lo largo de las prácticas. El 

documento describe toda la organización y funcionamiento de una Farmacia Comunitaria de la 

Comunidad Valenciana, más específicamente de la Farmacia Carmen Rovira Peña.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El farmacéutico tiene un papel clave en la asistencia a la población. En su misión diaria 

de garantizar y generar salud, este profesional establece el paciente como prioridad.   

La presente memoria abarca de forma sucinta todo el funcionamiento y organización de 

la farmacia donde he estado, así como de todas las actividades que he realizado y los 

conocimientos que he adquirido y profundizado durante etapa. De las posibles salidas 

profesionales del curso de Ciencias Farmacéuticas, también en España la Farmacia Comunitaria 

es la que alcanza más estudiantes, siendo esencial la práctica para una buena preparación 

profesional e integración del mismo en todos los procedimientos de la farmacia.  

Asimismo, la farmacia es un área donde se prestan servicios básicos de salud, donde se 

incluyen el almacenamiento y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, la 

conferencia y el control de los ingresos médicos, la preparación de medicamentos manipulados, 

así como la colaboración en actos de prevención y promoción de la salud.  

He realizado mi Erasmus en la Farmacia Carmen Rovira Peña, en Valencia, de enero a 

abril. Tuve la oportunidad de aprender todo el funcionamiento de la farmacia según las reglas de 

la Comunidad Valenciana y describo en este informe todas las áreas y etapas de mi proceso de 

aprendizaje e integración. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE LA FARMACIA 

  

4.1. Ubicación y breve descripción 

 La Farmacia Carmen Rovira Peña se ubica en la calle Vicente Peris, Valencia. Es una 

Farmacia de media dimensión, que cuenta con clientes habituales y con mucha gente de paso, una 

vez que el centro de salud de Economista Gay está muy cerca.   

Su Farmacéutica Titular, Doña Carmen Rovira Peña, adquirió la farmacia en 1976, 

trasladándose algunos metros para su actual ubicación en 1992. Así, acostumbrada a acompañar 

a sus pacientes a lo largo de los años, esta es una farmacia con muchas historias para contar.   

La farmacia se encuentra debidamente señalizada con la cruz verde y su entrada es 

accesible a todos los pacientes, incluso niños, mayores y discapacitados. La población que 

alberga, mayoritariamente anciana, encuentra en la Farmacia un ambiente familiar y un espacio 

de confianza. 

Su horario de funcionamiento es de 9h00 a 14h30 y de 16h30 a 20h00. Cuando se presenta 

como farmacia de servicio, cierra a las 22h00.  

 Durante la semana, trabajaba de 9h30 a 14h30 y de 17h30 a 19h30. 

 

 



Memoria de Prácticas en Oficina de Farmacia 

 

Ana Teresa Mota                                           Farmacia Carmen Rovira Peña                                            2 
 

4.2. Recursos humanos  

 En la farmacia trabajan tres farmacéuticas: la farmacéutica titular y dos farmacéuticas 

adjuntas.  Es importante referir que, debido a su largo tiempo de permanencia en la farmacia, el 

personal sanitario creó relaciones de confianza con muchos pacientes, lo que explica la elevada 

cantidad de clientes fidelizados a la farmacia. Gracias a un atendimiento de excelencia, muchos 

de los habitantes de las cercanías han elegido la Farmacia Carmen Rovira Peña como su farmacia 

de toda la vida. 

 

4.3. Organización del espacio 

De arquitectura moderna, el espacio de la farmacia es muy agradable y bien iluminado 

con luz natural. El establecimiento presenta las siguientes divisiones: zona de atendimiento al 

público (incluyendo un mostrador con dos puestos); despacio para consultas de nutrición/ 

atendimiento en privado; zona de gestión y de recepción de pedidos; zona de almacenamiento; 

laboratorio y aseos para el personal.  

En el Anexo I se encuentra representada la zona de atendimiento de la farmacia. 

 

4.4. Sistema informático 

 El sistema adoptado es el Farmanager, un programa bastante intuitivo que permite 

realizar todas las tareas diarias de la farmacia. Fornece una base de datos de todos los 

medicamentos disponibles y su respectivo stock en la farmacia y se asume como importante apoyo 

en la dispensación, ya que presenta informaciones relevantes sobre los medicamentos, en especial 

a nivel de interacciones y efectos adversos, lo que contribuye para un atendimiento más 

profesional y de mayor calidad.  

Además, es a través de este programa que se hace la mayor parte de los pedidos y se 

recepcionan o se devuelven los productos. También aquí se procede a la facturación de las recetas, 

realizada diariamente.    

En resumen, el Farmanager constituye un registro de todos los movimientos en la 

farmacia, siendo posible acceder al histórico de ventas, al libro de recetario y al libro de 

estupefacientes, entre otros.   

 

5. ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN LA 

FARMACIA 

 

5.1. Gestión de stock 

 En cualquier farmacia, la gestión del stock constituye un aspecto fundamental para su 

buen funcionamiento. En la Farmacia Carmen Rovira Peña esta gestión se hace de forma diaria, 
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en el momento de la recepción de los pedidos, y se basa en las ventas de productos efectuadas en 

la respectiva mañana o tarde, con el fin de mantener las cantidades mínimas de cada artículo. 

 Por otra parte, cada mes se comprueban las cantidades disponibles de los medicamentos 

más frecuentemente dispensados para que no se agote el stock mínimo.  

 

5.2. Pedidos  

 La farmacia Carmen Rovira Peña trabaja con dos almacenistas principales: Alliance 

Healthcare® y Cofares®. 

 Los pedidos se ejecutan en el Farmanager, que se basa en las ventas para sugerir un 

pedido, que podrá ser cambiado por el farmacéutico. Todos los días se hacen pedidos - entre dos 

y tres - con el objetivo de mantener los stocks de cada producto – pedidos indirectos. En estos 

casos, el suministrador no exige cantidades mínimas y, en general, los pedidos llegan a la farmacia 

en el mismo día.    

 Por otra parte, existen los pedidos directos, que son hechos cuando hay nuevas ofertas o 

nuevos productos o simplemente se necesita mantener los productos de elevada salida. En estos 

casos, se exigen cuantidades mínimas, pero son económicamente compensadas por las 

condiciones ofrecidas. Estos pedidos más específicos son efectuados con antelación y a parte de 

los diarios. 

 

5.3. Recepción de pedidos 

Recibir pedidos fue, de hecho, una de las primeras tareas que desarrollé en la farmacia, 

lo que representó una parte significativa de todo el curso de mis prácticas.   

La recepción de los pedidos se hace en varios momentos del día, de forma sencilla y 

sistemática, a través del Farmanager. Los productos se identifican por su código nacional (CN) 

y se registran de acuerdo con el albarán adjunto, primando siempre los medicamentos 

termolábiles, que son inmediatamente almacenados en la nevera. En este momento también se 

controlan los precios y los stocks de los productos, procediéndose, siempre que necesario, a las 

debidas alteraciones. Importa referir que, ante una modificación del CN, es necesario actualizar 

la ficha del producto con todos los datos. En el final de la recepción, hay que comprobar que todos 

los productos y respectivas cantidades corresponden a lo que se ha pedido.  

Cuando los pedidos se hacen directamente en la página web del mayorista, hay que abrir 

un registro en el sistema informático para recibir los productos. 

La recepción de los estupefacientes requiere un procedimiento especial, una vez que su 

venta tiene que ser estrictamente controlada. Al registrar estos medicamentos en el recetario, su 

recepción se confirma y puede ser accedida por el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Valencia (MICOF).  
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Esta etapa diaria resultó fundamental para mi aprendizaje, ya que me permitió, poco a 

poco, enterarme de los productos de que dispone la farmacia y familiarizarme, sobre todo, con 

los nombres comerciales de los medicamentos y recordar sus principales usos, repasando y 

cimentando conocimientos. 

 

5.4. Almacenamiento y ubicación de los productos 

La farmacia organiza su espacio de forma intuitiva para optimizar sus servicios. Todos 

los productos se conservan bajo condiciones de temperatura y humedad debidamente controladas.  

Con respeto a los Medicamentos Sujetos a Prescripción Médica (MSPM), estos se 

encuentran en su mayoría guardados en un cajonero de dispensación rápida, detrás del mostrador. 

Están primariamente organizados de acuerdo con la forma farmacéutica (comprimidos/cápsulas, 

soluciones orales, medicamentos inyectables, gotas oculares, auriculares y de aplicación cutánea, 

medicamentos destinados a administración rectal y vaginal, fórmulas farmacéuticas semisólidas 

de aplicación cutánea) y secundariamente por orden alfabético. Al lado del armario está instalada 

una nevera, cuya temperatura es controlada, donde se guardan diversas vacunas, insulinas y otros 

medicamentos que necesitan esta temperatura de conservación.  

En el mostrador existen cajones donde se guardan productos como antigripales y pastillas 

para el dolor de garganta no sujetos a receta médica, jeringuillas, tiras reactivas de glucosa, 

compresas, homeopáticos e incluso los MSPM más vendidos en la farmacia, con el fin de realizar 

un servicio más veloz. Los MNSPM más comerciales están expuestos detrás del mostrador, de 

fácil visibilidad para el cliente. 

Los productos cosméticos, buco-dentarios, de higiene corporal y capilar, puericultura y 

protección solar están mayoritariamente distribuidos en los diversos expositores entre la entrada 

de la farmacia y el mostrador. En este espacio también se encuentra una báscula, una zona de 

toma de tensión y medición de la glucemia y un contenedor para los medicamentos inútiles. 

En la zona de almacenamiento, apartada del área de atendimiento, se guardan los pañales 

y dispositivos médicos como cámaras de expansión, bolsas de colostomía, etc. Aquí también se 

almacenan, en un cajón específico, los medicamentos estupefacientes. 

En la Farmacia Carmen Rovira Peña, el almacenamiento de los productos se basa en los 

princípios First-In, First-Out y First-Expire, First-Out. De este modo se reduce la posibilidad de 

existencia de productos caducados en la farmacia, por lo que es extremadamente importante 

prestar atención a las fechas de caducidad en el momento del almacenamiento, garantizando que 

lo que se dispensa en primer lugar es el producto con caducidad más corta. 

 

5.5. Control de caducidades 

Además de la gestión diaria de los stocks, que, per se, permite un control eficaz de las 

caducidades, la Farmacia Carmen Rovira Peña posee un sistema de control mensual: en el final 
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de cada año se recogen todas las fechas de caducidad, que se disponen en una lista y se organizan 

por meses. Cada mes se retiran los productos que caducarán el mes siguiente, siendo devueltos al 

almacenista. 

 

5.6. Devoluciones 

No raras veces se detectan irregularidades o errores en el envío de los pedidos, siendo los 

daños en el envase secundario los más comunes. Por otro lado, se suelen devolver productos 

caducados o a punto de caducar. En cualquier de estos casos, se contacta con el suministrador, a 

través de una aplicación propia para el efecto, donde se indica el producto y su cantidad, así como 

el motivo para la devolución.   

 

6. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

  6.1. La receta médica 

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación, se refiere a la receta médica como un documento de carácter sanitario, normalizado 

y obligatorio, mediante el cual los médicos y el personal legalmente facultado para ello prescriben 

a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios sujetos a prescripción médica, para su 

dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las oficinas de farmacia y otros locales 

debidamente autorizados para el efecto [1]. Por consiguiente, la receta es un vehículo de 

información entre los profesionales sanitarios y vela por el correcto cumplimiento del tratamiento.  

El sistema de recetas cubre todo el Servicio Nacional de Salud (SNS), incluyendo los 

regímenes especiales de la Mutualidad General de los Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General 

Judicial (MUGEJU), así como demás servicios médicos públicos o privados.   

Las recetas médicas pueden emitirse en papel y, más recientemente, en soporte 

electrónico - con una hoja de información al paciente -, siendo que la tendencia futura apunta para 

la total informatización de la misma, ya que, ante una receta en papel, se cría un registro 

electrónico a través del Farmanager. La receta electrónica presenta importantes ventajas, 

disminuyendo la incidencia de errores de dispensación, ya que el sistema posee una alerta que 

surge cuando se verifica alguna irregularidad de correspondencia entre el medicamento prescrito 

y lo dispensado.  

En el momento de la dispensación, sólo se permite el acceso de los farmacéuticos al 

sistema electrónico mediante la presentación de la tarjeta sanitaria individual (SIP) del paciente - 

aunque está permitida su introducción manual de forma limitada -, debiendo ser inmediatamente 

devuelta a su titular y sin que pueda ser retenida en la oficina de farmacia [1].  
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Hasta muy recientemente, la receta electrónica sólo era válida dentro de la Comunidad 

Valenciana. Sin embargo, las nuevas SIP, que están sustituyendo gradualmente las más antiguas, 

pueden ser utilizadas en cualquier parte de España. 

En el caso de ciudadanos extranjeros que no dispongan de la mencionada tarjeta, se 

consignará el código asignado en su tarjeta sanitaria europea o su certificado provisional 

sustitutorio o en el formulario europeo de derecho a la asistencia que corresponda, o el número 

de pasaporte para extranjeros de países no comunitarios. En todo caso se deberá consignar, 

asimismo, el régimen de aportación que corresponda al paciente [1]. 

A partir de la fecha de prescripción, el paciente dispone de un máximo de 10 días para 

recoger los medicamentos prescritos. En el caso de múltiples prescripciones, no es posible 

adquirir los restantes medicamentos antes de la fecha de prescripción siguiente.  

En el Anexo II se encuentra un modelo de receta médica. 

 

6.2. Aportaciones 

El SNS se basa en el principio de que toda persona tiene derecho a la salud, 

independientemente de su situación económica y laboral. El Estado se encarga de garantizar este 

derecho, gestionando y financiando, a través de los presupuestos generales, un servicio que 

integra, ordena y normaliza todas las funciones sanitarias [2]. Aun así, se sigue imponiendo la 

obligación de gestionar de la manera más eficiente las capacidades del sistema, a fin de mantener 

su integridad. Asimismo, y a la vista de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, resulta 

imprescindible regular la condición de asegurado con el fin de velar por la sostenibilidad del SNS 

[3].  

Las aportaciones para cada ciudadano varían de acuerdo con sus rendimientos anuales, 

por el que, para su mejor comprensión, se establecen cuatro denominaciones principales: exentos 

de pagamento, activos, pensionistas y excluidos de Farmacia. A los pensionistas, para quienes 

está establecido un valor máximo mensual de pago, el SNS reembolsará a los pacientes que 

ultrapasen el tope mensual que les corresponde.   

El tipo de aportación está indicado en la esquina superior derecha de la receta médica 

(Anexo II) y se refiere al valor cobrado por la farmacia en el momento de la dispensación. El 

régimen de aportación es fácilmente identificado por el código de clasificación de la tarjeta de 

salud individual (CCTSI).  

La Tabla 1 procura resumir, de forma sencilla, la distribución de las aportaciones por la 

población residente en España. 

  En el curso de mis prácticas, tuve la oportunidad de dispensar medicamentos al abrigo 

de cada uno de estos escalones. Es importante mencionar que, un mes después del inicio de mis 

prácticas, se procedió a la introducción de una normativa, que prevé una aportación de 0% a los 

niños hijos de padres que perciban un RA < 18.000€. Me di cuenta de que muchas de las familias 
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beneficiarias no se habían enterado de este nuevo régimen, sorprendiéndose cuando no se les eran 

cobrados los medicamentos.     

  

Tabla 1 -  Distribución de las aportaciones por la población residente en España. SDTX - Síndrome toxico; 

ATEP - accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

 

CCTSI Descripción Aportación 

Límite máximo 

mensual de 

pago 

Exentos de 

pagamento 

--- 

Personas que perciben pensiones 

no contributivas; 

Parados que no perciben el 

subsidio de desempleo; 

Personas que no perciben rentas 

de integración social; 

Discapacitados; 

Menores cuyos padres perciban 

un RA < 18.000€ 

0% --- 

SDTX Síndrome toxico 

ATEP 

Tratamientos derivados de 

accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional 

TSI 001  

Pensionistas 
TSI 002 

Personas con RA < 18.000€ 10% 8,23€ 

Personas con RA entre 18.000€ 

y 100.000€ 
10% 18,52€ 

TSI 005 Personas con RA > 100.000€ 60% 61,75€ 

Activos 

TSI 003 Personas con RA < 18.000€ 40% --- 

TSI 004 
Personas con RA entre 18.000€ 

y 100.000€ 
50% --- 

TSI 005 Personas con RA > 100.000€ 60% --- 

Excluidos de 

Farmacia 

(ISFAS, 

MUFACE, 

etc.) 

TSI 006 --- 100% --- 
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Durante mi estancia también pude observar la dinámica de cambio del sistema de 

aportaciones y de los medicamentos que son financiados por la SS. Uno de los ejemplos más 

representativos se prende con la especialidad farmacéutica Nolotil® 0,4 g/ml solución inyectable, 

que dejó de ser coparticipada por la SS.  

 

6.3. Medicamentos Sujetos a Prescripción Médica (MSPM)  

 Admitiendo la posibilidad de presentar un peligro si utilizados sin control médico o cuyas 

reacciones adversas requieren estudios más detallados, se supone que este tipo de medicamentos 

solamente se dispensa bajo prescripción médica oficial. Estos medicamentos, generalmente 

financiados por la Seguridad Social (SS), presentan en su envase una simbología específica y 

obligatoria. En el momento de la dispensación de los medicamentos financiables por la SS, se 

extraen de los artículos los cupones precintos y se adhieren a la receta o a las hojas de las recetas 

electrónicas, para que se compruebe su dispensación.  

Las oficinas de farmacia, cuando se haya prescrito un concreto medicamento, deben 

dispensarlo. Sin embargo, cuando se recete por principio activo deben dispensar el medicamento 

de menor precio, de entre los que figuren en una misma agrupación homogénea de las que 

determine la dirección general de farmacia estatal [4]. En la Tabla 2 están representados algunos 

elementos de la simbología más común en los envases de los medicamentos. 

 

Tabla 2 - Simbología más común en los envases de los medicamentos. 

○ Medicamento que necesita receta médica 

 

Psicótropo (Medicamento capaz de influenciar en las funciones 

psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central) 

● 
Estupefaciente (Sustancia psicotrópica, con alto potencial de 

producir consumo abusivo y/o dependencia psíquica/física) 

* Conservar en frigorífico 

 Caducidad inferior a 5 años 

TLD Tratamiento de Larga Duración 

H Uso Hospitalario 

DH Diagnóstico Hospitalario 

ECM Especial Control Médico 

EFG Medicamento Genérico 

 Medicamento con visado de inspección 

A.S.S.S Asistencia de Salud de la Seguridad Social 
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6.4. Medicamentos no Sujetos a Prescripción Médica (MNSPM) 

De acuerdo con la Ley 29/2006, de 26 de julio, los MNSPM están indicados en 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. En este grupo 

se incluyen las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), que podrán ser objeto de 

publicidad destinada al público, desde que no se financien con fondos públicos, que estén 

concebidos para su utilización sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la 

prescripción o el seguimiento del tratamiento y que no presenten en su composición sustancias 

psicotrópicas ni estupefacientes [5]. Los MNSPM no son financiados por la SS, estando su precio 

dependiente de la entidad que los comercializa. 

Este tipo de medicamentos representa una parte significativa de las ventas de esta 

farmacia, a semejanza de lo que va sucediendo con las demás farmacias españolas en los últimos 

años. Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó, en 2001, un consenso sobre 

Atención Farmacéutica, que aborda el concepto de Indicación Terapéutica, entendido como el 

servicio prestado ante la demanda de un paciente que llega a la farmacia y consulta al farmacéutico 

sobre el posible tratamiento para un problema de salud concreto, refiriendo síntomas menores 

para los cuales la legislación permite la dispensación de un medicamento sin prescripción médica 

[6]. Después de un atento análisis, el farmacéutico tiene la libertad de seleccionar el tratamiento 

más adecuado, siempre aludiendo al uso racional y correcto del medicamento. 

Durante mis prácticas, tuve la oportunidad de tomar contacto con este tipo de ventas e 

incluso de hacer algunas consultas de IF de forma autónoma. En el inicio, aun en enero, muchos 

usuarios recurrían a la farmacia con quejas de resfriados, tos y dolores de garganta y de cabeza. 

Con la mejora gradual de las condiciones atmosféricas, eran más comunes los episodios de 

alergias. De una forma independiente de la estacionalidad, surgían casos de irritación ocular, dolor 

menor, micosis, herpes labial, heridas de pequeña dimensión, sequedad de la piel, irritación 

vaginal, entre otros. 

La dispensa de MNSPM es, indudablemente, una práctica para la que el farmacéutico 

tiene una sólida formación, siendo capaz de hacer un consejo personalizado, con vistas a la 

protección y seguridad del paciente.   

 

          6.5. Medicamentos sujetos a legislación especial 

 

6.5.1. Psicótropos y Estupefacientes  

Los medicamentos psicótropos y estupefacientes comprenden un conjunto de sustancias 

que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo [7]. Ante el 

aumento de medicamentos y presentaciones disponibles, crece el riesgo de uso indebido y desvío 

al tráfico ilícito, por lo que se requiere establecer en su prescripción y dispensación unos requisitos 
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específicos para prevenir este abuso ilegal y, al mismo tiempo, garantizar la disponibilidad y 

accesibilidad de los pacientes a los mismos [8]. 

Todos los aspectos relativos a la composición y comercialización de los psicótropos y los 

estupefacientes, denominados internacionalmente como sustancias controladas, son 

reglamentados por el Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, que organiza los 

medicamentos según su constitución en tres listas distintas (I, II y III) y prevé duras sanciones a 

las entidades que no respeten alguna de sus cláusulas. 

Asimismo, en el momento de la dispensación, es obligatorio introducir en Farmanager 

los datos del médico prescriptor, bien como el número del Documento Nacional de Identidad 

(DNI) del paciente.  

Todas las dispensaciones deberán ser registradas en un documento oficial, designado 

libro recetario de estupefacientes, en soporte informático. Posteriormente, se transcriben las 

informaciones para el documento físico, que es controlado anualmente. 

 

6.5.2. Medicamentos que necesitan visados de Inspección  

El visado de inspección de medicamentos (VIM) es el procedimiento por el cual la 

Inspección de Servicios Sanitarios (ISS) autoriza la prescripción de medicamentos y productos 

farmacéuticos que requieren un control especial [9]. Es función de la ISS comprobar que la 

medicación prescrita se corresponde con las indicaciones autorizadas para ese producto. 

En la farmacia, el visado se materializa con un registro informático y la receta respectiva 

contiene un sello especial con información sobre el inspector. 

El farmacéutico solamente podrá dispensar el producto cuando esté activa la validación 

en el Farmanager. 

Existen varias formulaciones que requieren visado de inspección. En este grupo se 

incluyen los medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH), los Medicamentos de Especial 

Control Médico (ECM), los Medicamentos con Cupón Precinto Diferenciado (CPD) y los 

Antipsicóticos para pacientes de edad igual o superior 75 años, absorbentes de incontinencia 

urinaria, bolsas de colostomía, entre otros [10]. Para estos productos, la fecha del visado tendrá 

que ser igual o anterior a la de dispensación e igual o posterior a la de prescripción. 

Durante mi estancia en la farmacia, tuve mucho contacto con esta modalidad de recetas, 

sobre todo con la dispensación de absorbentes de incontinencia urinaria. En algunas ocasiones no 

fue posible dispensar la medicación sometida a visado de inspección por aun no haber sido 

validada, lo que obligó el cliente a volver a la farmacia.    
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6.6. Dispensa de otros productos farmacéuticos 

 

6.6.1. Productos cosméticos y de higiene corporal 

De acuerdo con el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, se define esta clase de 

productos como todas sustancias o preparados destinados a ser puestos en contacto con las 

diversas partes superficiales del cuerpo humano o con los dientes y las mucosas bucales, con el 

fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores 

corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado [11]. La Farmacia Carmen Rovira Peña 

presenta una oferta bastante satisfactoria de productos destinados a este fin, siendo su busca cada 

vez más frecuente, ya que se observa una preocupación creciente ante las cuestiones relacionadas 

con la piel. 

En estos tres meses pude ampliar mis (aún pocos) conocimientos en esta materia, con el 

apoyo de las farmacéuticas, que prestan un asesoramiento muy completo a todos los que las 

consultan. 

 

6.6.2. Productos homeopáticos 

 La Homeopatía es un método terapéutico, con origen en el siglo XIX, que restablece la 

salud mediante la administración de medicamentos homeopáticos, seleccionados individualmente 

según la ley terapéutica de los semejantes. Esta establece que una sustancia capaz de producir una 

determinada sintomatología (al experimentarla en individuos sanos) es también capaz de curarla 

en los enfermos, si administrada en dosis mínimas [12]. 

El tema de la homeopatía aún es algo controvertido en España, por el que, en la Farmacia 

Carmen Rovira Peña, aunque haya algunos medicamentos homeopáticos disponibles, no se 

acostumbra venderlos de forma regular.  

 

6.6.3. Medicamentos Veterinarios  

Se incluyen en la definición de medicamento veterinario todas las sustancias o mixturas 

de sustancias que poseen propiedades curativas o preventivas de las enfermedades y síndromes 

en animales [8]. 

Todas las recetas tienen una caducidad de 10 días e, a pesar de que no son facturadas, 

deberán ser conservadas en la farmacia durante 5 años.  

La Farmacia Carmen Rovira Peña no dispone de una línea específica para los animales, 

una vez que no hay mucha procura. Sin embargo, es bastante común la venta de medicamentos 

de uso humano destinados a animales, con receta veterinaria. 
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6.6.4. Fitofármacos y productos naturales  

La Fitoterapia se dedica al estudio de las plantas medicinales y sus derivados en la 

perspectiva de su utilidad terapéutica, ya sea para prevenir, tratar o curar enfermedades [13]. 

En los últimos años ha aumentado exponencialmente la demanda por estos productos, sobre todo 

con base en el creciente número de estudios publicados que se refieren a sus propiedades 

medicinales.  

Asimismo, la Farmacia Carmen Rovira presenta opciones variadas, especialmente las que 

están indicadas para trastornos menores del sueño (valeriana, harpagofito, hipérico y pasiflora), 

estreñimiento (aloe, cáscara sagrada) y síndrome menopáusico (isoflavonas de soja). Dispone 

también de una vasta gama de tés e infusiones, muy utilizados para aliviar los problemas del 

estómago. 

En cuanto a los productos naturales, se venden frecuentemente los que facilitan el sueño, 

como la melatonina y el triptófano.  

Es fundamental que el farmacéutico esté familiarizado no sólo con estas preparaciones, 

sino con en plan medicación que el paciente esté tomando, con el objetivo de prevenir 

interacciones que puedan resultar perjudiciales. 

 

6.6.5. Fórmulas magistrales y preparados oficinales  

 A pesar de la fabricación industrial de los medicamentos, la práctica de la farmacia 

magistral sigue siendo indispensable en el tratamiento de casos específicos [14]. La preparación 

de fórmulas magistrales constituye, por lo tanto, una de las actividades más representativas del 

origen de la profesión y una de las que más se identifican con la esencia de la actuación 

farmacéutica. 

En este sentido, estos medicamentos deben prepararse por un farmacéutico o bajo su 

responsabilidad, siempre requieren receta médica, y son hechos a la medida del paciente, 

ajustándose las características del fármaco a las necesidades terapéuticas individuales. Estas 

fórmulas sólo podrán ser dispensadas en la oficina de farmacia o en los servicios farmacéuticos 

de un hospital [15]. 

Todas las normas de la correcta elaboración y control de calidad están contenidas en el 

Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero. En el momento de la elaboración de la fórmula, deberá 

ser rellenada la ficha de registro de formulación magistral. 

En el laboratorio de la Farmacia Carmen Rovira Peña no se preparan todas las 

formulaciones prescritas. Durante mi estancia, presencié dos casos en los que fue necesario 

requerir la preparación de estas fórmulas al laboratorio acreditado del MICOF. En estos casos, el 

pedido se hizo a través del envío, vía fax, de una copia de la receta en la que figura la prescripción 

de ese medicamento particular. 
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 Posteriormente, al recibir el pedido, se calculó el precio y se comprobó toda la 

información disponible para el paciente. Las fórmulas encargadas a MICOF fueran: 

● Vaselina salicílica al 5% 

●  Solución de lidocaína 2% y carmelosa sódica 1% 

 

7. FACTURACIÓN DE RECETAS 

La facturación de recetas fue una de las primeras tareas que desarrollé en la farmacia. 

Este proceso, obligatorio en la oficina de farmacia, empieza con el repaso de todas las recetas, en 

las que están pegados los cupones-precinto de los medicamentos dispensados a lo largo del mes. 

Estas son ordenadas según su Código de Ordenación Mensual (COM) y registradas 

informáticamente. La Farmacéutica Titular es responsable por firmarlas, ejecutándolo a través del 

Farmanager.  

 Las recetas del SNS y de las del Seguro Libre (Mutuas, MUFACE, ISFAS, etc.) son 

procesadas separadamente. Tras la informatización de todo el recetario, las recetas son 

almacenadas en cajas de cartón específicas para facturación, siendo que cada una puede albergar 

un bloque de 500. Las cajas son selladas y enviadas al MICOF. 

De modo a evitar la acumulación de recetas, estas se repasan y firman diariamente. 

 Por fin, se procede al cierre y facturación, que ocurre al final de cada mes. En el 

Farmanager dejan de estar pendientes y son dadas como validadas ante el MICOF. Se guarda una 

copia de la facturación y se borran los bloques registrados para que sea iniciada la facturación del 

mes siguiente. A partir de este momento, no están permitidas alteraciones de cualquier naturaleza.  

En un mes normal, se suelen enviar 3 cajas de recetas, lo que corresponde a una cantidad 

mensual entre 1300 y 1500 recetas médicas presentadas. Es competencia de la Conselleria de 

Sanitat Valenciana reembolsar a las farmacias el valor monetario en falta en las recetas 

debidamente dispensadas y facturadas. Asimismo, el procesamiento de las recetas constituye una 

práctica de extremada importancia, que deberá hacerse de forma atenta, evitando errores que 

podrán resultar en perjuicios para la farmacia.     

 

8. OTROS CUIDADOS DE SALUD EN LA FARMACIA 

 La farmacia ya no es un espacio dedicado exclusivamente a la dispensación de 

medicamentos. Hoy en día, abarca un gran número de servicios asistenciales que mejoran la 

calidad de vida de los pacientes, extendiéndose desde el seguimiento farmacoterapéutico hasta la 

promoción del uso racional de los medicamentos, pasando por el control de la diabetes, el 

seguimiento del riesgo vascular, la prevención de la osteoporosis, la deshabituación tabáquica, 

entre otros. Por ello, se concibe la idea de la farmacia comunitaria como un espacio de salud, 

donde el paciente recibe una atención personalizada y de tracto cercano [16]. 
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El modelo español de ordenación farmacéutica permite que el 99% de la población 

española disponga de oficina de farmacia en su lugar de residencia [17]. Esta evidencia sitúa al 

farmacéutico como el agente de salud más cercano a la población, al que los ciudadanos acuden 

para resolver múltiples problemas de salud e incluso para la monitorización de parámetros físicos 

y bioquímicos, lo que resulta en una economía de tiempo y en la disminución de la afluencia a las 

consultas de atención primaria. Al farmacéutico se reconoce, hoy en día, un importante papel en 

la educación para la salud.  

 

8.1. Medición de tensión arterial 

 La presión arterial (PA) está íntimamente asociada a las enfermedades cardiovasculares, 

que constituyen la principal causa de muerte y muerte prematura en España[18]. Asimismo, un 

control regular de este parámetro podrá reducir la incidencia de eventos cardiovasculares súbitos.  

 En la Farmacia Carmen Rovira Peña la toma de tensión es una práctica diaria, tanto para 

efectos de control como en situaciones puntuales. Para el efecto se utiliza un osciloscopio de 

brazo, un instrumento de elevada precisión. Antes de la medida, se guarda un breve reposo y se 

toma la tensión en el brazo control del paciente, que ha de estar correctamente sentado, con los 

pies sobre el suelo, piernas descruzadas, el codo apoyado y la palma de la mano hacia arriba. Se 

realizan como mínimo 2 medidas, separadas 1-2 minutos entre sí, y se utiliza el promedio de las 

medidas realizadas. Independientemente de las cifras de PA, es siempre importante recomendar 

medidas no farmacológicas, como el ejercicio o la disminución de consumo de sal en la dieta [19].  

Fueran muchas las ocasiones en las que procedí a la medición de este parámetro. Siempre 

que obtenía valores muy altos, procuraba cuestionar el paciente sobre su comportamiento, ya que 

muchos factores pueden ser responsables por una subida temporaria de la PA [19]. En otros casos, 

fue recomendado al paciente que consultara a su médico. 

     

8.2. Medición de glucemia 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad con elevada prevalencia en la población española 

[20]. Por esa razón, es indispensable el control regular de los niveles sanguíneos de glucosa, 

especialmente en los individuos con mayor riesgo de desarrollar esta patología. 

 En la Farmacia Carmen Rovira Peña la medición de glucemia se hace a través de una 

punción capilar.  La cifra de glucosa en sangre se considera normal cuando es menor de 110 

mg/dl. En cualquier caso, el farmacéutico tiene la responsabilidad de recomendar la moderación 

del consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono y la práctica de ejercicio. Cuando la 

glucemia en ayunas en plasma venoso sea mayor o igual 126 mg/dl al menos en dos ocasiones o 

una glucemia al azar en plasma venoso sea mayor o igual que 200 mg/dl, se deberá sugerir una 

consulta médica [21]. 
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 A los pacientes diabéticos, es siempre importante recordar las medidas no farmacológicas 

y reforzar la necesidad de cumplir con responsabilidad el plan terapéutico prescrito. 

Una vez que la mayoría de los pacientes prefiere hacer el autocontrol en casa, no tuve 

muchas oportunidades de proceder a este teste en la rutina de la farmacia.    

 

8.3. Medición de colesterol 

La dislipidemia es uno de los principales factores de riesgo para la cardiopatía isquémica, 

primera causa de mortalidad en el mundo. A pesar de las numerosas evidencias sobre su manejo 

clínico, la tasa de pacientes que consiguen un buen control de sus niveles de lípidos, sobre todo 

en los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular (RCV), es muy baja. Al analizar las 

razones, se observa que la actitud de los profesionales sanitarios es un problema que contribuye 

al inadecuado control de los factores de RCV [22]. 

La actuación del farmacéutico podrá ayudar a cambiar este paradigma. Este deberá 

recomendar alteraciones en el estilo de vida de un paciente con cifras ligeramente elevadas 

[Colesterol Total (CT) superior a 190 mg/mL] o dirigirle al médico en casos más graves. 

 En la Farmacia Carmen Rovira Peña, este es un parámetro muy poco solicitado, aunque 

se sigue sensibilizando los clientes medicados para la toma asidua de su medicación. Aun así, 

pude ejecutar mediciones, a través de un aparato que mide las cifras de CT.   

 

8.4. Nutrición 

Los servicios de nutrición y dietética son los más requeridos en la Farmacia Carmen 

Rovira Peña. Una de las farmacéuticas posee formación en esta área, cada vez más buscada por 

personas que se preocupan con su régimen alimentario.  

Mediante la autorización del paciente, pude presenciar su seguimiento nutricional, que 

consiste en el principio de la educación nutricional, con el objetivo de perder peso sin 

comprometer la ingestión de nutrientes esenciales al organismo.  

En la primera consulta, el paciente responde a cuestiones relacionadas con su estilo de 

vida y hábitos alimentarios y se toman sus medidas antropométricas. Se establece un plan 

nutricional personalizado, que propone alteraciones en las cinco refecciones diarias. En el primer 

mes, el paciente tiene consultas semanales, en las que se controla su evolución, pasando, en los 

tres meses siguientes, a comparecer cada 15 días, y, por fin, mensualmente, para control del peso 

y alteraciones en la dieta. 

La Farmacia Carmen Rovira dispone, también, de productos dietéticos y suplementos 

alimentares, sobre los cuales presta un consejo informado y dirigido a la situación específica del 

paciente.      
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9. RECOGIDA DE MEDICAMENTOS INÚTILES 

  

9.1. Punto SIGRE  

Con el objetivo de evitar la acumulación de medicamentos en los hogares y de reducir los 

perjuicios medioambientales que los envases y restos de medicamentos pueden ocasionar, se creó, 

en 2001, el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE), una entidad sin ánimo 

de lucro. Las farmacias son un intermediario clave en la concreción de estos fines, sensibilizando 

a sus clientes para que depositen en el SIGRE los envases vacíos y los restos de medicamentos 

que ya no sean necesarios o hayan caducado. De esta forma se garantiza un tratamiento 

medioambiental adecuado de los residuos, preservando el entorno [23]. 

Fue muy positivo observar una gran afluencia de la población al punto SIGRE disponible 

en la Farmacia Carmen Rovira, lo que significa que las personas se preocupan con esta cuestión 

en el momento de echar las medicinas que ya no les valen.   

 

10. CONCLUSIÓN 

En esta memoria se recogen todas las actividades realizadas en una Farmacia Comunitaria 

en España por un farmacéutico, que he integrado y he podido aprender con más detalle, como la 

dispensación de medicamentos o productos de venta libre y asesoramiento sobre todos los 

productos y servicios disponibles en la farmacia.  

Estos tres meses de etapa fueron cruciales para conocer la práctica diaria de un 

profesional de farmacia en Valencia. Tuve la oportunidad de experimentar una cultura diferente, 

cuyos procedimientos, hábitos y horarios son también distintos de los de Portugal. Fue mi primer 

contacto con la realidad profesional, siendo perceptible diariamente la importancia y la 

responsabilidad de un farmacéutico en los tratamientos de los usuarios, en los que, a menudo, 

detectan errores graves por falta de información o comunicación.  

Estoy segura de que no habría mejor lugar donde realizar mi Erasmus. Estando ahora a 

punto de terminar mi carrera, puedo decir que, al haber contactado con la realidad de dos países, 

se verifica que los farmacéuticos ocupan niveles distintos, pero su misión es universal, por lo que 

resultó muy curioso reconocer problemas muy semejantes entre la realidad española y la 

portuguesa. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo I – Principales áreas de la farmacia. 

 

 

Imagen 1 – Área exterior. 

 

 

Imagen 2 – Área de atendimiento. 
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Imagen 3 – Área de almacenamiento de los productos. 
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Anexo II – Modelo de receta electrónica. 

 

Imagen 4 - modelo de receta electrónica [24]. 
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