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Resumo 
O estágio curricular é o culminar de cinco anos de aprendizagem e faz parte do plano de 

estudo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, constituindo a última unidade curricular 

deste mestrado. 

Na farmácia comunitária é importante ter a percepção de que o farmacêutico desempenha 

um papel de grande relevância, quer no bom funcionamento da farmácia quer na relação que 

estabelece com os seus utentes. Desta forma, o estágio curricular em farmácia comunitária tem 

como principal objetivo a aplicação da aprendizagem teórica na prática profissional.  

Este relatório encontra-se subdividido em dois capítulos. O primeiro capítulo descreve o 

trabalho realizado em farmácia comunitária, na Farmácia Faria, assim como a importância do 

mesmo para a comunidade. Neste sentido, foram realizadas tarefas relacionadas com a gestão e 

organização da farmácia assim como todas as atividades quotidianas executadas desde da entrada 

do medicamento até à sua dispensa.  

O segundo capítulo refere-se ao desenvolvimento de três casos de estudo relacionados com 

a atividade farmacêutica. Os dois primeiros casos de estudos estão relacionados com a intervenção 

do farmacêutico na educação e na melhoria da qualidade de vida da população: a saúde oral no 

idoso e a contracepção de emergência. O terceiro caso de estudo foi direcionado para os animais de 

companhia e para a importância que o farmacêutico tem na prevenção de doenças e promoção da 

saúde animal.  
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Parte I - descrição das atividades desenvolvidas no estágio  
1. Organização física e funcional da farmácia  

1.1. Localização física e inserção sociocultural 

A Farmácia Faria (Anexo II) localiza-se na Praça Conde S. Bento na cidade de Santo Tirso. 

A sua localização é privilegiada dado que se encontra em pleno centro da cidade, nas imediações 

de uma área de comércio local, de vários serviços municipais e estruturas administrativas. É uma 

zona com uma boa afluência populacional proveniente tanto da zona urbana como da zona rural da 

cidade. Existe uma elevada homogeneidade (a nível cultural, etário e socioeconómico) nos utentes 

que frequentam a farmácia. Na maioria dos casos trata-se de utentes com os quais os profissionais 

de saúde têm uma relação de proximidade, o que permite um melhor acompanhamento destes e 

consequentemente, um aconselhamento farmacêutico individualizado e consciencializado da 

condição no utente. 

 

1.2. Horário de funcionamento 

 O horário de atendimento da Farmácia Faria é contínuo em dias úteis, das 8h30 às 20h00, e 

aos sábados funciona das 9h às 19h00, encerrando para almoço das 13h00 às 15h00, 

proporcionando um alargado serviço de saúde à população. O concelho de Santo Tirso conta com 

cinco farmácias que entram num sistema rotativo que rege qual a farmácia que realiza o turno de 

serviço permanente. No dia de serviço a farmácia encontra-se aberta até às 23h, sendo 

posteriormente o atendimento realizado através de um postigo de atendimento noturno até às 9h do 

dia seguinte.  

 

1.3. Espaço físico e divisões funcionais 

 A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das portas de entrada 

no Sistema de saúde. É um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de 

elevada diferenciação técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior 

qualidade. Na farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e 

atividades dirigidas para o doente. Desta forma, é necessário que a mesma possua uma estrutura 

adequada para cumprir as suas funções1. 

 As instalações da Farmácia Faria respeitam as orientações das Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF) e do DL nº 307/2007, dividindo-se nas seguintes áreas1: 

• Zona de atendimento ao público, constituída por três balcões de atendimento (Anexo III); 

• Zona de recepção de encomendas (Anexo IV); 

• Área de armazenamento de medicamentos (Anexo V); 
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• Sala de consulta farmacêutica, a qual permite um aconselhamento mais privado com o 

utente assim como a prestação de outros serviços farmacêuticos, tais como, a medição dos 

diferentes parâmetros bioquímicos e administração de vacinas;  

• Gabinete do diretor técnico/ biblioteca; 

• Laboratório; 

• Casa de banho. 

 

1.4. Recursos humanos 

 Os recursos humanos dentro das organizações têm um papel fundamental na sua estrutura. 

A Farmácia Faria é composta por uma equipa técnica muito completa e diversificada que 

desempenha com elevada competência as suas funções de especialista do medicamento assim como 

as suas funções ao nível da saúde pública. A Farmácia Faria, de modo a garantir a qualidade no 

atendimento, possui nos seus quadros recursos com conhecimento técnico-científico adequado e 

com sensibilidade para a importância que a relação farmacêutico-utente exerce na qualidade da 

prestação de serviços. O Anexo VI representa os sete elementos que constituem a Farmácia Faria, 

bem como as respetivas funções. 

 

1.5. Instalações e equipamentos 

 Tal como recomendado pelas BPF, a Farmácia Faria dispõem de um letreiro com a 

inscrição Farmácia e/ou o símbolo cruz verde, que se encontra iluminada durante a noite quando a 

farmácia se encontra de serviço. Ainda no exterior é possível visualizar o horário de 

funcionamento. A Farmácia Faria apresenta, contudo, um entrave no que diz respeito ao acesso das 

instalações por utentes portadores de deficiência física, uma vez que não tem nenhuma rampa de 

acesso à farmácia2. 

 A farmácia encontra-se apetrechada com equipamentos que permitem dar suporte a 

atividades específicas do setor farmacêutico tais como a preparação de medicamentos manipulados. 

Deste material fazem parte balanças, material de vidro, outro equipamento de laboratório, 

farmacopeias, formulários e documentação oficial (de acordo com a legislação vigente)3. Existem 

também equipamentos que permitem a monitorização da temperatura e humidade, ficando 

documentados os seus valores. A farmácia está preparada para armazenar produtos que necessitem 

de condições específicas, como por exemplo a existência de frigorífico que permite o 

armazenamento de medicamentos à temperatura adequada e controlada. O frigorífico da FF, no 

qual se armazenam produtos que necessitam de refrigeração, é mantido no intervalo 2-8ºC. 
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2. Gestão e administração da farmácia 
 As farmácias têm um papel fundamental na promoção da saúde pública, uma vez que 

encontram-se numa posição privilegiada que lhe permite ter um papel de destaque junto à 

população. No entanto, não podemos esquecer que são um negócio e por essa razão é imperativo 

que para além do papel humanitário e social que é esperado de uma farmácia, os seus interesses 

económicos não sejam negligenciados. É importante uma boa gestão destes interesses para que no 

fim seja possível à farmácia a sua subsistência não deixando de ter como objetivo a saúde e bem-

estar do utente. Nunca esta noção de gestão e administração farmacêutica foi tão relevante como 

nos dias de hoje. 
 

2.1. Sistema informático 

 O sistema informático utilizado pela Farmácia Faria é o SIFARMA 2000®, que engloba 

uma componente de gestão com uma componente profissional. Os equipamentos informáticos 

utilizados pela farmácia no processamento e registo de dados são muito importantes para a gestão 

da mesma, como tal o domínio desta ferramenta apresenta-se como uma mais valia para o 

farmacêutico.  

 O SIFARMA 2000® permite ao farmacêutico o exercício de diversas atividades ao nível 

da farmácia de oficina, desde a gestão e recepção de encomendas, processamento de devoluções, 

passando pela faturação, inventário e processamento do receituário, até à realização e optimização 

da dispensa farmacêutica. É também uma ferramenta útil durante o atendimento, pois disponibiliza 

toda a informação científica, como composição qualitativa e quantitativa, posologia, 

contraindicações, reações adversas, entre outros, ajudando o farmacêutico a realizar um 

aconselhamento de excelência4,5. 

 Este software permite ainda fazer o acompanhamento farmacêutico do utente através da 
inclusão na ficha de dados pessoais de informações relativamente ao perfil farmacoterapêutico, 

planos de comparticipação, resultados das determinações de parâmetros clínicos, histórico da 

medicação dispensada e respectiva posologia bem como o registo de avisos relevantes em relação 

ao utente, aumentando assim a qualidade do serviço farmacêutico4,5. 

 

2.2. Aprovisionamento e gestão de medicamentos de produtos de saúde 

 A fase inicial de estágio foi inteiramente dedicada à realização de atividades relacionadas 

com o aprovisionamento. Estas acções foram essenciais para começar a associar os nomes dos 

princípios ativos, já conhecidos, aos respetivos nomes comerciais e adquirir os primeiros 

conhecimentos ao nível do sistema informático. Foi igualmente útil para iniciar o contacto com a 

diversidade de medicamentos e produtos de saúde existentes, assim como a sua respetiva 

localização, permitindo um melhor desempenho na fase de atendimento. 
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2.2.1. Aprovisionamento e gestão de stocks 

 O farmacêutico enquanto gestor do medicamento deve gerir aspetos administrativos, 

técnicos e económicos de forma a garantir stocks que satisfaçam a procura por parte dos utentes. 

De forma a garantir a inexistência de ruturas ou excessos de stocks, é imperativo que o 

farmacêutico saiba comprar para poder dispensar. Assim sendo, é necessário efetuar uma gestão de 

existências, isto é, ter noção das necessidades dos diferentes tipos de utentes (eg. caso se trate de 

uma população mais envelhecida a procura será mais direcionada para os antidiabéticos, anti-

hipertensores e anti-hipercolesterolémicos), dos hábitos de prescrição dos médicos locais, da 

sazonalidade dos produtos (eg. durante o verão os protetores solares são dos produtos mais 

procurados, enquanto que durante o inverno destacam-se os antigripais) e a rotatividade dos 

produtos. É também importante ter em consideração o seu custo de aquisição, o preço de venda, as 

condições de pagamento, as condições de aquisição que os fornecedores concedem, os produtos 

publicitados na comunicação social, a média mensal de vendas e os novos produtos e campanhas 

favoráveis à farmácia. 

 Um dos grandes desafios na gestão do medicamento, é saber quando é que se deve 

proceder à realização de uma encomenda. Para este efeito, o SIFARMA 2000® surge uma vez 

mais como uma ferramenta essencial pois permite definir para cada produto um stock máximo e 

mínimo. Quando se atinge o valor do stock mínimo, o produto é automaticamente lançado para 

uma proposta de encomenda que será ou não aprovada pelo responsável das compras. Por outro 

lado, o SIFARMA 2000® permite ainda a comunicação ao INFARMED de todos os produtos 

esgotados, isto é, produtos que foram encomendados mas que não foram recepcionados.  

 

2.2.2. Fornecedores 

 A escolha de um fornecedor em detrimento de outro recai sobre aspetos como, o que 

oferece as melhores condições de pagamento, a maior rapidez de entregas, os melhores serviços, o 

menor número de faltas de produtos e a maior facilidade na devolução e resolução dos prazos de 

validade. Para um bom funcionamento diário, a farmácia deve trabalhar com mais do que um 

fornecedor, garantindo assim que não ocorrem situações de ruptura de stock e consequentemente 

insatisfação dos utentes. A Farmácia Faria recebe diariamente 5 encomendas e trabalha com três 

distribuidores grossistas: Alliance Healthcare, Cooprofar e Medicanorte. A Alliande Healthcare é 

um dos fornecedores de eleição na medida em que possibilita três entregas por dia, de manhã, ao 

início da tarde e ao fim da tarde. Por sua vez, a Cooprofar apenas realizam entregas duas vezes por 

dia e a Medicanorte apenas faz uma entrega diária. Existem ainda distribuidores como a Unilfarma, 

Dilofar, Distrifarma e Udifar a quem se recorre quando os produtos se encontram esgotados nos 

fornecedores referidos.  
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 A Farmácia Faria dispõe ainda de um sistema de compras em grupo, com mais 4 farmácias, 

que lhe permite obter melhores condições de aquisição, uma vez que o pedido é feito em grandes 

quantidades. 

 
2.2.3. Ficha do produto, realização e receção de encomendas 

 No SIFARMA 2000® existe uma ficha para cada um dos medicamentos e produtos de 

saúde existentes na farmácia, apresentando diversas especificações inerentes a estes, o stock 

mínimo, o stock máximo, o stock existente, os índices de rotatividade, o preço de custo, o preço de 

venda e o distribuidor preferencial. Tal como indicado antes, a gestão de stocks é intrinsecamente 

afetada por: perfil dos clientes (eg. a sua idade e poder de compra), os hábitos de prescrição dos 

médicos da região, a localização da farmácia, os produtos sazonais, a área de armazenamento 

disponível, os produtos publicitados nos media, a frequência das entregas assim como o tempo de 

entrega, a proximidade aos dias de serviço, entre outros.  

 As encomendas ao grossista podem ser realizadas de três formas: por telefone, instantâneas 

(no momento do atendimento, permitindo informar o utente da disponibilidade do produto, preço e 

hora prevista de chegada) e diárias informatizadas que, normalmente correspondem aos produtos 

que atingiram o stock mínimo e são automaticamente lançados na proposta de encomenda.  

 No que diz respeito às encomendas diretas aos laboratórios, estas são realizadas por e-mail, 

contacto telefónico ou reunião presencial com o representante da marca. Este tipo de pedidos 

aplica-se a produtos específicos de dermocosmética, nutrição, dietética, entre outros, de onde 

advém vantagens comerciais para a farmácia, quer sejam descontos comerciais ou então material 

para a campanha de imagem (expositores, amostras, brindes). 

 As encomendas são entregues na farmácia em contentores específicos (vulgarmente 

denominados por banheiras), em caixas de cartão ou contentores térmicos, no caso de se tratar de 

produtos que necessitam de conservação a temperaturas entre os 2ºC e 8ºC, como é o caso das 

insulinas (eg. Insulatard® Penfill®), vacinas (eg. RotaTeq®) e alguns colírios (eg. Xalacom®). 

Cada contentor está externamente identificado com o nome da farmácia e a morada. 

 A encomenda é sempre rececionada na presença da factura, o que nos permite dar entrada 

dos produtos no sistema informático (Anexo VII). Os produtos a serem recepcionados em primeiro 

lugar, são os que necessitam de condições especiais de armazenamento, como a refrigeração.  

 Inicialmente introduz-se o número da fatura e o respetivo valor monetário e posteriormente 

procede-se à leitura ótica dos códigos de barras ou código nacional do produto (CNP). Durante o 

processo de receção deve ser confirmado para cada um dos produtos o prazo de validade (PV), o 

estado da embalagem, a quantidade encomendada, a recebida, o preço de venda à farmácia (PVF), 

o preço de venda ao público (PVP) e a margem aplicada sobre os produtos de venda livre. Apenas 

se termina a encomenda quanto o valor final indicado pelo sistema coincidir com o valor da fatura.  

 Os produtos de venda livre, após a receção da encomenda, são etiquetados devendo esta 
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conter o PVP que é calculado com base na seguinte fórmula: 

 

 

 

 Uma forma diferente de rececionar as encomendas, é através da receção automática. Este 

tipo de receção permite em pouco tempo dar entrada dos produtos encomendados no sistema 

informático. Neste tipo de receção, tal como na receção normal, temos que selecionar a respetiva 

encomenda, bem como introduzir os dados da fatura no sistema, mas em vez de fazer a leitura do 

código de barras de cada um dos produtos, a lista destes já aparece automaticamente no monitor de 

receção. Torna-se imperativo contabilizar o número de unidades para garantir que todos os 

produtos faturados foram entregues, no entanto, se houver troca de um produto por outro torna-se 

difícil detetar o erro, pois não se faz uma análise individual de cada produto. 

 No que diz respeito aos medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, a fatura é 

acompanhada por uma guia de requisição com um número correspondente, devidamente assinada e 

autenticada. A requisição que acompanha o medicamento psicotrópico deve ser conservada na 

farmácia durante três anos6. 

 

2.2.4. Critérios e condições de armazenamento 

 Um bom armazenamento é requisito essencial para a manutenção da qualidade dos 

produtos até ao momento da dispensa. Para que haja facilidade e maior acessibilidade aos produtos 

farmacêuticos, estes devem estar arrumados segundo uma determinada ordem que privilegie 

sempre a maior visibilidade possível. Para além destas condições, os produtos devem ser mantidos 

em corretas condições de conservação (eg. luz e temperatura). Após a entrada dos produtos em 

stock informático procede-se ao seu armazenamento nos locais apropriados. Quando o espaço não 

é suficiente, estes produtos são remetidos para o armazém para que assim que necessário se 

proceda à sua rápida reposição nos locais de armazenamento normais. 

 Nos armários com prateleiras deslizantes, onde se encontra o stock ativo da farmácia, os 

medicamentos estão arrumados por forma farmacêutica, por ordem alfabética, por dosagem e 

utilizando o principio First expire, First out. Os medicamentos genéricos, na forma de 

comprimidos ou cápsulas, encontram-se organizados pela mesma ordem que os medicamentos nas 

gavetas, mas localizam-se em prateleiras perto dos balcões de atendimento (Anexo VIII). 

Excecionalmente, alguns medicamentos genéricos (MG), os que tem nome de fantasia (eg. 

Atorvastatina Ocram é um medicamento genérico com nome fictício) encontram-se arrumados nas 

gavetas junto dos medicamento de marca, sendo que o segundo nome do medicamento é que dita 

em que gaveta da ordem alfabética se integra. Todos os restantes produtos que existam em maior 

quantidade, nomeadamente produtos de venda-livre, de menor rotatividade ou de grande volume, 

PVP = preço de custo + margem de comercialização + IVA 
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como são as fraldas, encontram-se arrumados no armazém. A Farmácia Faria dispõem ainda de um 

frigorífico que permite armazenar os produtos que requerem temperaturas de conservação entre os 

2ºC e 8ºC (Anexo IX). Estas temperaturas são monitorizadas e registadas informaticamente. 

 No que diz respeito a produtos de dermocosmetica, estes encontram-se arrumados por 

marca, e dentro desta, por gama nas prateleiras exteriores (Anexo X). Neste espaço, bem como 

noutros expositores da farmácia, existe um espaço para a higiene oral, veterinária e alguns 

suplementos alimentares conforme a altura do ano. 

 

2.2.5. Controlo dos prazos de validade 

 Na Farmácia Faria o controlo dos PV é realizado em dois momentos distintos. Quando se 

recebe a encomenda diária os PV são confirmados e em atualizados, se necessário, individualmente 

na ficha do sistema informático. Mensalmente procede-se à emissão de uma lista de produtos cujos 

PV expira nos três meses seguintes. A verificação dos PV de cada um dos produtos mencionados 

na lista é realizada manualmente por um profissional. Caso o PV não esteja correto, procede-se à 

sua correção na ficha do produto. Por outro lado se tiver correto são devolvidos ao fornecedor de 

origem. 

 Esta é a forma que a Farmácia Faria tem de assegurar a segurança de cada medicamento 

existente na farmácia.  

 

2.3. Devoluções 

O término do PV é um dos principais motivos de devolução, no entanto acontecem 

situações que a nota de encomenda não está em conformidade com a fatura e com os produtos 

recebidos. Nestes casos também se procede à devolução e respetiva reclamação junto do 

fornecedor. Entre as inconformidades podem-se enumerar as seguintes: produto enviado mas que 

não corresponde ao faturado, produto faturado mas não enviado, embalagem danificada, prazo de 

validade curto. 
As notas de devolução são realizadas no SIFARMA 2000® na opção “Gestão de 

devoluções” devendo constar: nome do produto, quantidade a devolver, preço, IVA, número da 

fatura onde consta o produto, motivo da devolução e data. 

Posto isto o sistema emite três cópias da nota de devolução. O original e o duplicado são 

encaminhados para o fornecedor, devidamente assinadas e carimbadas, enquanto o triplicado fica 

arquivado na farmácia. Simultaneamente, o sistema informático envia esta nota à autoridade 

tributária. 

A regularização das devoluções pode ser feita com produtos ou notas de crédito emitidas 

pelo fornecedor. Caso a devolução não seja aceite o prejuízo ficará a cargo da farmácia. 
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2.4. Experiência pessoal  
 Uma das primeiras etapas do estágio consistiu em fazer a receção de encomendas, dispor os 

medicamentos nos respetivos locais e confirmar validades e quantidades. Esta atividade permitiu o 

contacto com os nomes comerciais dos medicamentos e associar os mesmos aos princípios ativos. 

Por outro lado, saber onde se encontram os produtos permite agilizar o tempo de atendimento, 

garantindo uma maior eficiência. Todos os produtos que entram na farmácia têm obrigatoriamente 

que estar referenciados no sistema informático, mesmo que seja um produto para devolver 

prontamente (ie. acontece com alguma frequência receber produtos por engano na farmácia, mas 

para que haja uma boa gestão é importante que os mesmos entrem para o stock no sistema 

informático e só posteriormente sejam devolvido ao respetivo armazenista). Quando se recepciona 

uma encomenda é indispensável uma atenção acrescida, de modo a validar a correspondência da 

fatura e de cada um dos produtos rececionados (ie. evitar a faturação de produtos em falta ou 

incoerências entre a fatura e os produtos recebidos). Quando estas situações acontecem obrigam o 

farmacêutico a contactar com o armazenista de forma a solucionar o problema. Na situação de se 

ter a faturação de um produto em falta a solução pode passar por fazer um crédito à farmácia desse 

produto ou então voltar a enviar o mesmo. No caso de o produto recebido corresponder ao que foi 

pedido, mas ter sido faturado um produto distinto, poderá ser solucionado através da devolução em 

sistema do produto recebido e esperar por uma nova fatura do produto, para assim dar entrada no 

stock.  

 Uma situação que também poderá acontecer é a entrada de produtos na farmácia, em que 

não existe a encomenda criada no sistema informático. Neste caso é preciso cria-la manualmente a 

para se proceder à recepção dos produtos.  

 Esta etapa fica igualmente marcada pelas interações com a equipa técnica sobre as 

inúmeras bulas, isto é, indicações terapêuticas, posologia, precauções e contraindicações.  

 

3. Interação farmacêutico – utente – medicamento 
 Segundo o Artigo 81o do estatuto da ordem dos farmacêuticos “A primeira e principal 

responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em 

geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais e comerciais e 

promover o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança. No exercício da 

sua profissão, o farmacêutico deve ter sempre presente o elevado grau de responsabilidade que nela 

se encerra, o dever ético de a exercer com a maior diligência, zelo e competência e deve contribuir 

para a realização dos objetivos da política de saúde.” 

 Assim sendo o farmacêutico é um elo de ligação entre o médico e o utente na cedência dos 

medicamentos. Como tal é importante, para os farmacêuticos, não só saber comunicar, mas sim 
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saber como comunicar e qual postura adotada para que a interação farmacêutico-utente- 

medicamento seja a mais positiva possível.  

 Neste âmbito, foram algumas as situações que requereram especial atenção durante o 

estágio. Em todas essas situações, o suporte dos farmacêuticos mais experientes foi preponderante 

para determinar a melhor abordagem, quer ao nível da postura como da comunicação2. É 

importante usar uma linguagem simples e clara, explicando sempre o proposito do medicamento. 

Por exemplo, numa prescrição de uma sinvastatina deve-se informar o utente que se trata de um 

medicamento para o colesterol e se necessário escrever na caixa a posologia do mesmo e no caso 

de se tratar de uma prescrição de uma metformina a uma pessoa idosa utilizar o termo açucares em 

vez do termo científico diabetes. Em situações em que se trata de medicamentos de toma crónica e 

que o utente conhece a posologia, é importante interagir de forma a perceber se a posologia é 

corretamente cumprida. Adicionalmente, os utentes - particularmente os mais idosos – podem 

desconhecer a razão pela qual tomam determinado medicamento e/ou associar a cor da embalagem 

à patologia (eg. a embalagem branca com um “S” laranja - medicamento do laboratório Sandoz® - 

é para os açúcares). Nestes casos, sempre que possível deve-se dispensar a embalagem que o utente 

costuma levar e, caso não seja possível, escrever na nova embalagem o intuito do medicamento e 

qual a sua posologia.  

Uma situação que pode acontecer é a dispensa errada de um medicamento uma vez que existem 

medicamentos muitos semelhantes e alterando apenas a dosagem. Estes erros podem e devem ser 

precavidos com dupla confirmação no fecho da venda para evitar a quebra de confiança do utente. 

Caso se verifique esta situação, a primeira ação é informar o utente e explicar o erro cometido sem 

causar alarme. Perante a sensibilidade do tema, é imperativo que se mantenha a inteligência 

emocional de modo a cumprir o papel de farmacêutico e protegendo os interesses da farmácia. De 

forma geral, as pessoas são compreensivas a este tipo de erros, dando valor à atenção que o 

farmacêutico dá para corrigir o erro.  

 Em suma, é imperativo proteger a confiança que o utente tem no farmacêutico, pois só 

assim conseguimos desempenhar o nosso papel enquanto agente do medicamento e promotor da 

saúde pública. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde com o devido aconselhamento é 

uma das tarefas mais importantes que um farmacêutico pode exercer. É um ato de grande 

responsabilidade, uma vez que o farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o 

utente antes do início da terapêutica. É também neste momento, que é dada ao farmacêutico a 

oportunidade de se distinguir dos demais profissionais de saúde, focando-se no bem-estar do 

utente, esclarecendo suas as suas dúvidas e acima de tudo, conquistar a sua confiança e contribuir 
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para a fidelização deste à farmácia2. 

 

4.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)  

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são medicamentos que, mediante a sua 

composição por princípio ativo ou dosagem, podem constituir um risco para a saúde quando 

utilizados sem vigilância médica ou para fins diferentes daqueles a que se destinam7. Desta forma, 

a dispensa destes medicamentos apenas poderá ser feita mediante prescrição médica. 

 Antes de o farmacêutico realizar a dispensa dos medicamente deverá verificar a legalidade 

da receita e interpretar a prescrição da mesma, garantindo o uso adequado e racional do 

medicamento. 

 Para além de toda a informação científica que o farmacêutico detém, é importante que este 

consiga conciliar a dispensa do medicamento com toda a informação verbal e escrita, de forma 

clara e objetiva, garantindo a compressão do utente sobre os medicamentos que a ele se destinam. 

 

4.1.1. Interpretação e validação da prescrição médica 

 Quando um utente apresenta a receita médica (RM) ao profissional da farmácia é 

necessário verificar a validade e autenticidade da mesma. A receita só é valida se incluir os 

elementos presentes na Tabela 18. 

 
Tabela 1: Elementos que devem constar numa receita médica8. 

• número da receita; 

• local de prescrição; 

• identificação do médico prescritor; 

• nome e número de utente ou 

beneficiário de subsistema; 

• entidade financeira responsável; 

• se aplicável, referência ao regime 

especial de comparticipação de 

medicamentos; 

• DCI; 

• data de prescrição; 

• período de validade; 

• dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão, número de embalagens e 

posologia; 

• se aplicável, designação comercial do 

medicamento; 

• consoante aplicável, a informação das 

referidas justificações técnicas; 

• se aplicável, identificação do despacho 

que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

• assinatura do prescritor. 

 

Quando surgem dúvidas quanto às prescrições, como por exemplo caligrafia dúbia em 

receitas manuais, o farmacêutico deve primeiramente esclarecê-las com os colegas ou questionar o 

utente sobre qual o seu problema de saúde. Se ainda assim persistirem dúvidas, deve contactar-se o 

médico prescritor para as esclarecer. Neste aspecto, a receita informatizada apresenta mais 
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vantagens, uma vez que exclui erros por má interpretação de caligrafia. Durante o estágio, foram 

poucas as receitas manuais recebidas, não havendo todavia a necessidade de contactar o médico.  

 
4.1.2. Conferência de receituário e faturação 

 Na Farmácia Faria cada receita é verificada pelo menos duas vezes, um sistema que 

permite minimizar a probabilidade de erro que determina a devolução da receita e a perda de 

reembolso à farmácia da comparticipação. Por outro lado, permite ainda assegurar que toda a 

medicação dispensada corresponde à prescrita na receita médica recebida.  

 Ao longo do dia, agrupam-se as receitas em lotes de 30 receitas, de acordo com o 

organismo de comparticipação e por ordem numérica. Cada lote de receitas é revisto e assinado por 

dois farmacêuticos, e caso se detete algum erro na receita procede-se à sua correção imediata 

através da alteração no lote ou mesmo o seu abate, ou então sempre que possível contacta-se o 

utente para que seja feita a respetiva correção. Quando um lote atinge as 30 receitas, tendo as 

mesmas sido conferidas, emitindo um verbete de identificação que é guardado junto com o lote.  

 Na Farmácia Faria existem três espaços onde são colocadas as receitas após o fecho do 

lote. Um espaço destina-se às receitas do regime normal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

faturadas no 01 (regime geral do SNS), um segundo espaço destinado às receitas do regime 

especial de pensionistas do SNS, faturadas no 48, e o último, reservado a todas as receitas que 

sejam faturadas a outros organismos, como é o caso da SAMS. 

 No final de cada mês, procede-se ao fecho da faturação, emite-se o resumo de lotes em 

triplicado e a fatura mensal. Até ao dia 10 do seguinte mês são enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas do SNS (CCF) todas as receitas do SNS, juntamente com o verbete, resumo 

de lotes e a fatura mensal em triplicado, incluindo o original. As restantes receitas são enviadas 

para a Associação Nacional da Farmácias (ANF)9,10. 

 Tal como foi mencionado anteriormente, algumas receitas podem ser recusadas pelos 

organismo responsáveis pela comparticipação. Quando tal acontece, as receitas são devolvidas à 

farmácia acompanhadas da devida justificação. O valor da comparticipação é pago na sua 

totalidade, no entanto a farmácia deve emitir uma nota de crédito das receitas devolvidas para abate 

no pagamento seguinte. Todos os farmacêuticos da Farmácia Faria analisam os erros indicados, e 

procede-se a sua respetiva correção para que as receitas sejam novamente enviadas para a CCF no 

mês seguinte. 

 Durante o período de estágio houve a oportunidade de organizar, para os meses de 

Fevereiro e Março, o receituário de acordo com o seu organismo e respetivo lote para posterior 

envio ao CCF ou ANF. Foi ainda a possível efetuar a correção de receitas, conhecer quais os erros 

mais comuns na recepção de uma receita para assim evitar que os mesmos se voltem a repetir (eg. 

uma receita fora do prazo de validade, ou então uma receita que contém a exceção c) não tido a 

mesma sido impressa no seu verso)., o fecho da faturação e a organização de todas as receitas.  
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4.1.3. Regimes de comparticipação de medicamentos 

 A comparticipação é a fracção de preço de um MSRM que é financiada pelo SNS e outras 

entidades através de acordos estabelecidos. O grau de comparticipação varia consoante a entidade 

que o comparticipa e o medicamento. No que diz respeito à comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos, esta é fixada segundo vários escalões (Escalão A - 90%; Escalão B - 69%; 

Escalão C - 37%; Escalão D - 15% do preço de referência dos medicamentos). Os escalões de 

comparticipação variam consoante as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as 

entidades que o prescrevem, entre outros fatores11. 

 O preço que o utente desembolsa pelo medicamento, depende do regime de 

comparticipação em que este se encontra, Regime Geral ou Regime Especial, e do escalão em que 

se inclui o medicamento, sendo que a comparticipação apenas pode ser realizada mediante a 

apresentação de RM.  

 O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais 

de utentes. Pensionistas cujo rendimento não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida fazem parte do regime especial de comparticipação e neste caso as suas receitas fazem-se 

representar por um “R” junto aos dados do utente. Nestes casos a comparticipação integrada no 

escalão A aumenta 5% e nos restantes escalões 15%. Por outro lado, no caso de a prescrição ser de 

um utente abrangido por um regime especial de comparticipação em função de patologia (eg. dor 

oncológica, doença de Alzheimer, Lúpus e psoríase), deve constar na receita a sigla “O”, sendo 

ainda obrigatória a menção do respetivo diploma legal que consagra o respetivo regime. Nestes 

casos as comparticipações variam de acordo com a patologia, mas os medicamentos 

imprescindíveis para a vida dos doentes são comparticipados a 100%12.  

 Por outro lado, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, é também uma 

outra situação especial de comparticipação, em que o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-

teste e em 100% do PVP das agulhas seringas e lancetas, de todos os utentes diabéticos do SNS e 

outros subsistemas de saúde11,13.  

 Relativamente aos diferentes organismos de comparticipação, o SNS constitui o maior 

organismo, existindo, no entanto, diversos subsistemas de saúde criados no âmbito de várias 

empresas públicas, bancárias, seguradoras e outras instituições. Nesta situação o utente beneficia de 

uma segunda comparticipação para além do Estado, pagando menos pelo valor medicamento. Uma 

dessas entidades é a SAMS (Serviços de Assistência Médico Social). Nestes casos, é necessário 

tirar uma cópia da RM, e confirmar que o número de beneficiário do utente está registado na 

receita. A RM original é destinada à comparticipação pelo SNS, enquanto a cópia da RM se destina 

à comparticipação referente à entidade respetiva de complementaridade. 
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 Na Farmácia Faria, os organismos mais representados, são o 01, regime geral do SNS, 

seguido do 48, pensionistas do SNS, e dos organismos de co-comparticipação o SAMS é o mais 

frequente. 

 No que diz respeito aos tipos de comparticipação, o SIFARMA 2000® com a autorização 

do utente permite agilizar o processo, ao associar à ficha de cada utente o respetivo plano de 

comparticipação que usufrui, juntamente com o seu número de beneficiário, saindo 

automaticamente impresso no verso da cópia da receita. Uma das dificuldades inerentes a estes 

processos é a identificação do organismo e o respetivo código no sistema informático.  
 

4.1.4. Dispensa dos medicamentos prescritos 

 Após a verificação da legalidade da receita, o farmacêutico procede à dispensa dos 

medicamentos prescritos, sempre atento aos prazos de validade e prestando todas as informações 

necessárias e cruciais para um atendimento com qualidade. O processamento informático da receita 

inicia-se com a leitura óptica de todos os medicamentos, introdução do código informático 

referente à entidade que comparticipa e se necessário a portaria. No final da dispensa, é impresso o 

recibo, bem como, o documento de faturação no verso da receita que deve ser assinada pelo utente 

como garantia da recepção dos medicamentos e assinada e datada pelo farmacêutico que faz a 

dispensa. 

 No caso de o utente pretender levar apenas alguns dos medicamentos prescritos, é possível 

fazer a sua dispensa, com a respetiva comparticipação. Neste caso, a receita pode não ser 

imediatamente fechada, e é realizada uma venda suspensa. No caso das vendas suspensas é emitido 

uma fatura que não é entregue ao utente, e um documento comprovativo da venda suspensa, o 

mesmo acontece nas vendas a crédito, em que o documento entregue ao utente é um comprovativo 

do crédito efetuado. Este tipo de vendas ocorre para utentes habituais da farmácia, ficando o valor a 

pagar registado na sua ficha de cliente. 

 

4.1.5. Dispensa de medicamentos genéricos 

 Um medicamento genérico é, segundo o Novo Estatuto do Medicamento, um medicamento 

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

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referencia haja sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados. O mesmo estatuto refere ainda que todos os 

medicamentos genéricos devem ser devidamente identificados com a sigla MG (Medicamento 

Genérico), que deve constar do seu acondicionamento secundário14. 

 Sempre que o farmacêutico é confrontado com uma receita prescrita apenas com a 

denominação comum internacional (DCI) da substância ativa ou do medicamento genérico, deverá 

dispensar o medicamento genérico de menor preço, agindo em conformidade com o estabelecido 

pelo decreto-lei nº176/2006. O farmacêutico tem ainda a responsabilidade de informar o utente 
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sobre a existência de outros medicamentos genéricos comparticipados pelo SNS, fazendo a 

dispensa do medicamento apenas com o consentimento do utente.  

 Na cedência de um medicamento genérico, o farmacêutico deverá questionar o utente se é a 

primeira vez que faz a medicação, caso não seja, deve perguntar qual o laboratório que 

normalmente lhe é dispensado. Deste modo ao ceder uma embalagem igual à que o utente costuma 

levar contribui para que a toma errada de medicamentos seja menor. Isto torna-se especialmente 

importante nos idosos, os quais na maioria das vezes, apenas reconhecem os medicamentos pela 

cor das embalagens. 

 Nos últimos anos, verificou-se um aumento no número de medicamentos genéricos 

comercializados. A promoção dos MG e um aumento da prescrição por DCI foram medidas 

implementadas para reduzir a despesa pública no sector da saúde, nomeadamente na área do 

medicamento. A comparticipação do Estado nos MG e nos medicamentos originais é calculada 

com base no preço de referência que corresponde à média dos cinco medicamentos mais baratos 

existentes no mercado que integram cada grupo homogéneo (GH - conjunto de medicamentos com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem 

e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado)11. 

 No que diz respeito à gestão dos MG, a farmácia é obrigada por lei a ter em stock, no 

mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os cinco medicamentos com o 

preço mais baixo. 

 

4.1.6. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estupefacientes e psicotrópicos são 

substâncias químicas que atuam principalmente no Sistema Nervoso Central (SNC), onde alteram 

as funções cerebrais e, temporariamente, a percepção, o humor, o comportamento e a consciência, 

podendo facilmente desencadear tolerância física e psíquica. Estes medicamentos são utilizados no 

combate das doenças de perturbação mental, como a ansiedade, a depressão, a angústia, a insónia, a 

agitação, etc. Estas são substâncias extremamente importantes para a medicina e as suas 

propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a um 

número alargado de situações de doença. Estas substâncias são muitas vezes procuradas por 

toxicodependentes e alvo de tráfico, sendo por essas razões substâncias muito bem controladas e 

sujeitas a uma legislação específica através do DL nº 15/93, de 22 de janeiro, quer para a sua 

dispensa ao público quer para a sua compra, armazenamento, registo e tratamento do receituário 

pela farmácia15-17.  

 Durante a dispensa deste tipo de medicamentos, são postos em prática critérios muito 

rigorosos, devidamente legislados, sendo por isso sujeitos a receituário especial. O farmacêutico 
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aquando da dispensa deste tipo de medicamentos, deverá preencher um conjunto de informações, 

nomeadamente, a identificação do médico, do utente (morada, sexo, idade, nº de beneficiário do 

sistema de saúde e do cartão de cidadão), indicação do medicamento (nome, dosagem, forma 

farmacêutica, posologia, número de embalagens e sua dimensão) e, no caso de não ser o próprio 

utente a dirigir-se à farmácia, deverão ser preenchidas as devidas informações sobre o adquirente. 

Quando finalizada a dispensa, são impressos os dados referentes à dispensa dos medicamentos e os 

dados do adquirente no verso da receita, assim como dois talões que devem ser arquivados. Depois 

de processada, a cópia da receita juntamente com o talão da dispensa fica arquivado na farmácia 

por um prazo mínimo de três anos15,16.  

 

4.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 Os MNSRM são medicamentos que não cumprem as especificações acima descritas para 

os MSRM e que podem ser dispensados na farmácia comunitária sem obrigatoriedade de 

apresentação de receita médica. É frequente a dispensa destes medicamentos na farmácia 

comunitária, devendo a mesma limitar-se a situações clínicas bem definidas e autolimitadas, 

estando sempre de acordo com as especificações estabelecidas para cada medicamento. Este tipo de 

medicamentos são frequentemente aconselhados com o objetivo de prevenir, tratar ou aliviar 

sintomas de pequena gravidade e síndromes menores (eg. constipações, alergias e obstipações). É 

neste contexto que o farmacêutico desempenha um papel excepcionalmente importante, na medida 

em que diariamente é confrontado com utentes que se dirigem à farmácia para se automedicarem 

ou para pedirem aconselhamento. O profissional de farmácia habilitado como agente de dispensa 

de MNSRM e que contacta diretamente com o doente, encontra-se na posição privilegiada para 

aconselhar, educar e informar o utente sendo por isso o profissional de saúde com maiores 

responsabilidades na automedicação18. 

 Para fazer uma dispensa adequada de um MNSRM, o profissional de saúde deve fazer uma 

avaliação do utente, ou seja, analisar a história clínica que leva o utente a procurar automedicação, 

colocar questões que o ajudem a recolher toda a informação necessária para então poder tomar uma 

decisão. É com base na informação recolhida que o farmacêutico consegue perceber se medidas 

farmacológicas serão o suficiente, e caso não o sejam, qual o benefício que um MNSRM pode 

trazer ao utente. Caso nenhuma das situações se verifique, o farmacêutico deverá encaminhar o 

utente para o médico. No caso de se fazer a dispensa do MNSRM, é fundamental que o utente seja 

acompanhado de forma a avaliar a efetividade do tratamento. Ainda que os MNSRM sejam 

fármacos com baixo perfil de interações e efeitos adversos, a verdade é que podem tornar-se 

potencialmente perigosos se tomados sem informação correta, principalmente em determinados 

grupos de utentes, como são o caso de doentes crónicos (eg. hipertensos, cardíacos, diabéticos, 

asmáticos e epiléticos), idosos, bebés e crianças, mulheres grávidas ou a amamentar.  



            

16 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Faria 

 Recorrentemente recorrem à farmácia utentes a pedir aconselhamento para um determinado 

problema ou então para adquirir um determinado medicamento sugerido por um amigo ou 

publicitado nos meios de comunicação. Uma das situação mais frequentes diz respeito aos laxantes. 

É habitual os utentes requisitarem laxantes à base de plantas, como a cascara sagrada ou o sene, no 

entanto, sendo estes laxantes de contacto e portanto irritantes para a mucosa intestinal, é importante 

uma intervenção farmacêutica adequada. Sempre que solicitado este tipo de medicamento deve-se 

primeiro recomendar terapêuticas não farmacológicas, como por exemplo uma alimentação 

equilibrada e rica em fibras com uma ingestão adequada de água. Por outro lado, deve-se explicar 

os malefícios que podem surgir do uso prolongado deste tipo de laxantes, aconselhando outros 

tipos de laxantes, como por exemplo os laxantes osmóticos dos quais faz parte a lactulose. No 

entanto, a intervenção farmacêutica encontra forte resistência pelo facto de os utentes preferirem 

levar o laxante habitual, mesmo não sendo o mais saudável, pois sabem que com esse atingem o 

seu objetivo.  

 Em suma, é importante agir pacientemente e demonstrar ao utente que a automedicação é 

um assunto sério, para o qual é preciso ter conhecimento dos fármacos, nomeadamente dos 

benefícios e malefícios que lhes são inerentes.  

 

4.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

 Os PCHC são “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com 

as diversas partes do corpo humano, designadamente epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de 

exclusiva ou principalmente os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto e/ou proteger ou os 

manter em bom estado e/ou corrigir os odores corporais”19.  

 Os produtos cosméticos na farmácia são procurados essencialmente pelas pessoas que têm 

uma maior preocupação com a aparência. Sabe-se que são produtos importante para a manutenção 

do bom estado de saúde, nomeadamente ao nível da pele, mas que por vezes são considerados 

como produtos secundários, ou seja, não-essenciais pelas pessoas. Esta opinião surge como 

consequência da percepção errada de que se trata de produtos caros e apenas acessíveis a algumas 

classes sociais. Atualmente é possível reverter esta ideia, quer pelas promoções que as farmácias 

conseguem realizar, quer pela comercialização de produtos com qualidade/preço mais adequado à 

maioria da população e pela intervenção farmacêutica no incentivo aos cuidados de higiene básicos 

com o corpo. Acima de tudo é fundamental o farmacêutico ter uma atitude crítica e responsável no 

aconselhamento deste tipo de produtos, devendo saber adequar as diferentes possibilidades de 

escolha de forma a satisfazer as necessidades do utente e sempre tendo em conta o seu poder 

económico.  
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 Na Farmácia Faria este tipo de produtos ocupam a maior parte da zona de atendimento, 

disposto em lineares consoante marcas e tendo em conta a época do ano e ações publicitárias. 

Durante o período de estágio os produtos mais procurados foram os batons hidratantes, os produtos 

de higiene íntima, cremes de rosto (eventualmente impulsionados por campanhas à Saforelle® e à 

Caudalíe®), e protetores solares (para aproveitar as subidas de temperaturas que se fizeram sentir). 

 
4.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 Os produtos veterinários dizem respeito a "toda a substância, ou associação de substâncias, 

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

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

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas"20. 

 A Farmácia Faria tem à sua disposição 24h por dia uma rede de veterinários disponíveis, 

via telefone, para o esclarecimento de qualquer dúvida. Isto revelou-se de grande utilidade, 

principalmente nas situações em que não há soluções a nível de medicamentos veterinários e é 

aconselhado pelo veterinário um medicamento de uso humano para o animal, tal como a lei 

permite20.  

 Durante o estágio foi possível conhecer melhor alguns destes produtos podendo constatar 

que os mais procurados são os desparasitantes e os contraceptivos. De forma a complementar a 

formação Académica, houve ainda oportunidade de participar em formações relacionadas com 

medicamentos veterinários e que contribuíram para um melhor conhecimentos dos produtos 

veterinários disponíveis no mercado, o seu mecanismo de ação e indicação terapêutica.  

 

4.5. Medicamentos homeopáticos 

 Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de matérias-primas homeopáticas de 

acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou na farmacopeia utilizada 

de modo oficial num Estado membro, e pode conter vários princípios14. O pressuposto similia 

similibus curantur ("os semelhantes curam-se pelos semelhantes") caracteriza a ação destes 

medicamentos. Isto é, a administração de quantidades pequenas de substâncias que causam os 

mesmos sintomas em pessoas saudáveis quando expostas a grandes quantidades das mesmas, 

conduz à cura da doença21. 

 No período de estágio constatou-se que a procura deste tipo de produtos é reduzida, sendo 

que os produtos com maior rotatividade foram o Stodal® e o oscillococcinum®. A vantagem no 

uso destes produtos seja talvez a administração de ínfimas doses de um princípio ativo, o que 

aumenta a sua segurança e diminui a probabilidade de reações de adversas. 
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4.6. Fitoterapia  

 Os produtos fitoterapicos baseiam-se fundamentalmente na ação natural das plantas e dos 

seus constituintes permitindo tratar ou prevenir doenças que afetam o Ser humano ao longo da sua 

vida. Este tipo de produtos é regulado pela secção VI do DL nº 176/2006, de 30 de agosto 

sendo definidos como qualquer medicamento constituído exclusivamente por uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas,  uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas14. 

 Estes produtos são muitas vezes solicitados na farmácia para fins diversos: constipações, 

fadiga física e mental, emagrecimento, prevenção cardiovascular, problemas digestivos, urinários e 

respiratórios (dependendo da altura do ano). Na Farmácia Faria, os produtos que mais foram 

solicitados durante o estágio diziam respeito a produtos para o tratamento de insónias, à base de 

Valeriana Officinalis (Valdispert®), e produtos para tratar a obstipação ou problemas 

gastrointestinais, como é exemplo o Bekunis®. No aconselhamento deste tipo de produtos é 

importante alertar os utentes para o facto de que apesar de serem baseados em produtos naturais, 

estes também podem apresentar contraindicações e interações com outros medicamentos, sendo por 

isso importante conhecer o estado de saúde do utente e avaliar outras medicações concomitantes. 

 

4.7. Produtos para alimentação especial e suplementos alimentares 

 Os géneros alimentícios para alimentação especial tratam-se de produtos alimentares que, 

devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico se distinguem dos géneros 

alimentícios de consumo corrente estando adequados ao objetivo nutricional pretendido. Este tipo 

de alimentação foi concebido para corresponder as necessidades nutricionais de pessoas com 

alterações no seu metabolismo, do processo digestivo, com condições fisiopatológicas especiais (ie. 

doentes com intolerância à lactose, doença oncológica, doença celíaca, entre outros), latentes ou 

crianças de baixa idade22.  

 O suplemento alimentar pode ser qualquer produto com o qual se pretenda suplementar a 

dieta e que contenha constituintes individualizados, tais como vitaminas, minerais, aminoácidos, 

extratos ou as suas combinações, de composição nem sempre inteiramente conhecida. Pretende-se 

com o uso destes suplementos, complementar, corrigir, ou adaptar dietas para cada individuo. Por 

sua vez, o consumidor é exposto a uma dose mais elevada de um determinado composto bioativo 

do que aquele que normalmente ingere na sua dieta. Desta forma, é esperado que apresente 

benefícios fisiológicos e/ou minimize os efeitos de uma doença23. 

 Na Farmácia Faria são muito procurados as papas e leites para lactentes e crianças, 

suplementos alimentares como reforços vitamínicos (eg. Centrum®, Fresubin®), ampolas e 

cápsulas que visam o melhoramento do desempenho físico e intelectual (eg. Cerebrum®, 

Sargenor®). Uma vez que alguns dos utentes que frequentam a Farmácia Faria têm necessidades 
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nutricionais especiais (ie. doentes oncológicos, doentes celíacos, problemas de deglutição ou 

acamados) ou que têm familiares nestas situações, foram realizadas algumas iniciativas para 

sensibilizar a população para a existência de produtos especiais para suplementar a alimentação 

deste tipo de doentes, como é o caso do Fresubin®. Nas semanas em que se celebrou o Dia 

Mundial da Luta contra o Cancro (4 de Fevereiro) e o Dia Mundial do Doente (11 de Fevereiro) 

foram realizadas ações especificas e que constam do anexo XI.  

 No decorrer do estágio foi possível participar numa formação realizada pela Labesfal, 

sobre a linha de produtos Fresubin® o que permitiu conhecer melhor os vários produtos 

disponíveis assim como as situações em que cada um deveria ser recomendado (eg. produtos 

concebidos especialmente para utentes com diabetes e que necessitam de um aporte suplementar de 

nutrientes, ou então produtos com um grande aporte proteico e calórico indicado para desportistas 

para a recuperação física e aumento da massa muscular). 

 

4.8. Medicamentos e produtos manipulados 

 Um medicamento manipulado diz respeito a uma fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico24. Muitos dos medicamentos 

disponíveis no mercado não estão adequados para todos os doentes, principalmente os de uso 

pediátrico. Por outro lado, os medicamentos podem conter componentes aos quais um determinado 

paciente é intolerante. Nestas situações, através do recurso a medicamentos manipulados é possível 

cobrir estas lacunas no tratamento farmacológico. As farmácias comunitárias devem assegurar a 

produção e a dispensa de medicamentos manipulados para assim garantir o tratamento de todos os 

doentes.  

 A prescrição de medicamentos manipulados é da competência do médico. Assim os 

manipulados que surgem na farmácia são fórmulas magistrais porque a prescrição é feita em 

receitas normais, com indicação do doente para o qual se destina o medicamento. Estas receitas 

contém exclusivamente o medicamento manipulado, estando muitas vezes presente a indicação: 

“F.S.A.” (ie. faça segundo a arte). 

 Para o fabrico de medicamentos manipulados devem ser seguidas as boas práticas descritas 

na Portaria nº 594/2004, de 2 de junho25. Desta forma, o Farmacêutico deve garantir que as 

matérias-primas usadas satisfazem os requisitos das respetivas monografias da Farmacopeia 

Portuguesa ou de outras Farmacopeias da Comunidade Europeia, analisando o boletim analítico 

que acompanha cada substância. No final da preparação do medicamento manipulado, este deve ser 

corretamente rotulado, com indicação do nome do doente, forma farmacêutica, número de lote, 

prazo de validade, condições de conservação, via de administração, posologia, identificação da 

farmácia e do diretor técnico e recomendações especiais para a utilização, como sejam: “uso 

externo”, “manter fora do alcance das crianças”, “agitar antes de usar” (Anexo XII), entre outros. 
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 O cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados deve ter em conta 

os horários de preparação, valor das matérias-primas e dos materiais de embalagem. A Portaria nº 

769/2004, de 1 de julho estabelece que o PVP resulta da aplicação da fórmula que se segue sendo o 

valor dos honorários dependente de um fator sujeito a atualização anual pelo INE26: 

 

  

 Na Farmácia Faria surgem com pouca frequência a requisição de medicamentos 

manipulados, no entanto durante o período de estágio foi possível realizar a preparação de um 

creme com isotretinoína. 
 

4.9. Dispositivos médicos 

 Um dispositivo médico corresponde a um "aparelho, equipamento, material ou artigo (...) 

destinado pelo fabricante para ser usado no corpo humano para fins de diagnóstico, prevenção, 

monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença, diagnóstico, monitorização (...)”27. Os 

dispositivos médicos são regulamentados pelo DL nº 145/2009, de 17 de junho e são utilizados 

quando o objetivo pretendido no corpo humano não é alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos. 

 São exemplos de dispositivos médicos existentes na Farmácia Faria: testes de gravidez, 

luvas, seringas, tiras de medição de parâmetros bioquímicos, material de sutura e penso, 

preservativos, pulsos, joelheiras e pés elásticos, meias de descanso e de compressão, entre outros.  

 

5. Cuidados e serviços farmacêuticos de saúde complementares prestados na 

Farmácia Faria 
5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 Devido ao crescente interesse da população pelo seu estado de saúde, a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos é um serviço bastante procurado. Na Farmácia Faria, os 

utentes podem beneficiar da medição gratuita da pressão arterial, que é realizada através de um 

medidor de tensão automático. A farmácia dispõe ainda de uma balança que permite aos utentes 

conhecer o seu peso, altura e índice de massa corporal.  

 No que diz respeito aos testes bioquímicos, estes também estão disponíveis na farmácia. A 

determinação da glicemia, colesterol total, triglicerídeos são efetuados com sangue capilar, sendo 

muito frequente a sua realização.  

[Valor dos honorários + Valor das Matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem] * 1,3, 

acrescido do valor de IVA à taxa em vigor 



            

21 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Faria 

 As primeiras semanas de estágio caracterizaram-se pela realização diárias de testes 

bioquímicos e do respetivo aconselhamento farmacêutico. Uma vez, que os utentes demonstravam 

interesse no aconselhamento que lhes era proporcionado, fizeram-se três folhetos informativos para 

as patologias mais recorrentes, hipertensão, diabetes mellitus e colesterol (Anexo XIII). Em cada 

folheto foram abordadas questões sobre a fisiopatologia da doença, recomendações sobre estilos de 

vida, alimentação e ainda perguntas que frequentemente são colocadas pelas pessoas que têm estas 

patologias (FAQ). Estes folhetos foram disponibilizados junto dos aparelhos de medição e quando 

apropriado eram fornecidos aos utentes juntamente com devido aconselhamento (Anexo XIV).  

 

5.2. Teste de infeção urinária 

 Em situações que o utente dirige-se à farmácia alegando que tem uma infeção urinária, a 

Farmácia Faria disponibiliza a realização de um teste de infeção urinária para a confirmação da 

mesma. Este teste consiste em recolher uma amostra de urina, mergulhando a tira de teste na 

amostra, com posterior análise das cores obtidas por comparação com o padrão disponível no kit do 

teste. Caso seja positivo para infeção urinária aconselha-se o utente ao ir ao médico de saúde. 

 

5.3. Aconselhamento de nutrição 

 Todas as sextas-feiras a Farmácia Faria disponibiliza aos seus utentes a realização de um 

aconselhamento de nutrição. Este serviço é realizado em parceria com a EasySlim®, que 

disponibiliza uma nutricionista, a Drª Ana, para a concretização deste aconselhamento. O 

aconselhamento é realizadas por marcação e, de forma a garantir uma maior adesão por parte dos 

utentes no dia anterior ao aconselhamento é enviado uma mensagem a informar do aconselhamento 

e do respetivo horário. 

 

5.4. Cuidados farmacêuticos em lares de repouso 

 A Farmácia Faria tem uma parceria com alguns lares de idosos do conselho de Santo Tirso, 

contribuindo para a saúde de uma população que não tem possibilidade de se deslocar à farmácia. 

O serviço prestado passa pela preparação semanal da medicação de cada utente dos lares em 

pillboxes. Cada pillbox encontra-se devidamente identificada (Anexo XV) com o nome do utente e 

com os dias da semana discriminados. Para cada um dos lares, a farmácia, tem um dossiê com as 

fichas de acompanhamento dos utentes. Estas fichas de acompanhamento permitem ao 

farmacêutico uma melhor intervenção junto do médico prescritor, na medida em que conhecem o 

historial do utente, as suas patologias bem como os medicamentos que tomam e caso haja uma 

alteração da medicação é-lhes possível averiguar possíveis interações e efeitos secundários. Uma 

vantagem deste serviço é que permite aos cuidadores ou aos próprios idosos, minimizar os erros 

associados à posologia. 
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6. VALORMED®  

 A VALORMED® é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e de Medicamentos fora de uso, após consumo. Este projeto visa a gestão dos resíduos 

de embalagens de medicamentos, contribuindo para uma melhoria da saúde pública e ambiental e 

evitando a contaminação dos resíduos urbanos com os resíduos dos medicamentos. Os cuidados 

especiais exigidos na manipulação dos medicamentos aconselham a que os respetivos resíduos 

tenham um sistema seguro de recolha, em contentores devidamente identificados e invioláveis28.  

Todos os medicamentos recebidos são colocados num contentor de cartão próprio. Após estar 

cheio, este contentor é selado e pesado, para ser entregue a um distribuidor. Aquando à entrega da 

próxima encomenda é pedido ao distribuidor para que leve o contentor. 

 Durante o estágio foram realizadas várias recolhas de medicamentos como resultado de um 

projeto de um grupo de jovens, que a Farmácia Faria decidiu apoiar e que consistia em participar 

num concurso nacional com direito a um prémio para o grupo com o maior número de embalagens 

recolhidas.  

 
7. Atividades complementares 

Além das atividades que constituem o quotidiano da farmácia, foi ainda possível realizar 

outras atividades, assim como participar em formações que se encontram calendarizados no anexo 

I.  

• Colaboração com a FARMA|inove no estudo Prevalência e Caraterização de Doentes 

Idosos Polimedicados da Zona Norte de Portugal que faz parte do projeto Prevenir é o Melhor 

Remédi" e centra-se no uso do medicamento enquanto preocupação de Saúde Pública, devido à sua 

importância terapêutica, económica e social. A participação no estudo consistiu na realização de 20 

inquéritos durante 10 dias do período de estágio. Estes inquéritos servirão de objeto de estudo para 

completar a primeira fase do projeto que tem como principal objetivo: caracterização a população 

alvo de intervenção farmacêutica. 
• Concretização do Espaço mamã (Anexo XVI) que consistiu num espaço na farmácia 

dedicada a produtos que podem ser utilizados durante a gravidez. Foram ainda feitas umas bolsas 

personalizadas para oferecer às futuras mamãs (Anexo XVII). Estas bolsas contêm alguns folhetos 

retirados da Direção Nacional de Saúde, com informação úteis à mulher grávida (Anexo XVIII); 

• Contribuição para a construção de montras e divulgação de campanhas de promoção, como 

é exemplo a campanha de higiene íntima dos produtos da Lactacyd (Anexo XIX); 

• Realização de uma formação sobre higiene oral para as crianças da Associação de 

Solidariedade Humanitária de Monte Córdova em comemoração o Dia Mundial da Saúde Oral (20 

de Março) (Anexo XX e Anexo XXI); 
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Parte II - apresentação dos temas desenvolvidos no estágio 
 Os casos de estudo que se seguem foram escolhidos tendo em consideração duas das 

primeiras vertentes na profissão do farmacêutico. Por um lado, a expectativa de que o farmacêutico 

desempenha um papel ativo no bem-estar e na promoção da qualidade de vida da sociedade. Por 

outro lado, a necessidade de possuir valências para fazer face a uma área da saúde cada vez mais 

abrangente e que requerer formação contínua. 

 

1. Saúde oral sénior 
1.1. Enquadramento do tema 

 A população está a envelhecer e as previsões apontam para que no ano 2050 um em cada 

cinco indivíduos será idoso (Figura 1). O principal problema no envelhecimento populacional é que 

o Ser humano nesta idade apresenta uma maior susceptibilidade a problemas orais e doenças 

crónicas. A polimedicação é uma das razões pela qual a saúde oral (SO) do idoso se deteriora. A 

prevenção é a melhor forma de garantir que não só os seus dentes naturais se manterão por um 

maior número de anos, mas que toda a sua cavidade oral não sofrerá de outras patologias.  

 Uma vez que a população que maioritariamente frequenta a Farmácia Faria tem idade ≥ 65 

anos, e existe uma estreita colaboração entre a farmácia e alguns lares de repouso um dos objetivos 

do estágio consistiu em realizar uma intervenção junto da população sénior, abordando o tema da 

saúde oral com o intuito de contribuir para uma melhor qualidade de vida. Desta forma, foi 

realizada uma formação (Anexo XXII) na Associação de Solidariedade Humanitária de Monte 

Córdova no Dia Mundial da Saúde Oral (20 de Março).  

 

 
Figura 1: Evolução da proporção da população jovem e idosa no total da população (%) em Portugal de 
1960 a 2050, segundo dados do INE29. 
 

1.2. Introdução 

 A saúde oral enquanto parte integrante da saúde em geral, deverá ser compreendida num 

contexto mais vasto, onde as doenças orais são influenciadas por comportamentos individuais e 
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coletivos e têm um peso mais ou menos significativo na qualidade de vida das populações. A 

melhoria das condições de vida, os progressos nos cuidados de saúde e a implementação de 

medidas de saúde pública têm sido consideradas as principais causas para o crescimento 

demográfico, nomeadamente da população idosa (ie. indivíduo com idade igual ou superior a 65 

anos)30.  

 Com o envelhecimento da população, surge uma maior susceptibilidade destes indivíduos 

para problemas orais e doenças crónicas com uma recuperação mais lenta, obrigando o SNS a 

estruturar-se de forma a puder atender às necessidades desta população31. 

 Atualmente a patologia oral continua a constituir um dos problemas mais relevantes de 

saúde pública nos países desenvolvidos e com crescimento significativo nos países em 

desenvolvimento30. A saúde oral pode afetar o funcionamento da pessoa idosa, sendo já 

reconhecido como importante causador de um impacto negativo na atividade diária dos mesmos, 

provocando dor, sofrimento, constrangimento psicológico e privações sociais32. Muitos dos fatores 

de risco das doenças orais são comuns a diversas doenças crónicas, como a diabetes e as doenças 

cardiovasculares. Desta forma, quando se adoptam estilos de vida promotores da saúde previnem-

se muitas das doenças gerais, mas também as doenças orais mais prevalentes (ie. a cárie dentária e 

as doenças periodontais). 

 Um dos objetivos referidos no documento do Programa Envelhecimento Ativo da 

Organização Mundial da Saúde é: 

Promover a Saúde oral entre as pessoas mais velhas e encorajá-las a manter os seus dentes 

naturais o maior tempo possível33. O crescimento da população idosa não deve ser considerado 

como uma carga para a população ativa, mas sim como um desafio que a sociedade tem de saber 

enfrentar34. Os idosos devem ser capazes de encarar as modificações adjacentes ao envelhecimento 

como mais uma etapa do ciclo de vida e não como um sofrimento e ânsia de morrer31.  

 

1.3. Alterações orais relacionadas com o envelhecimento 

 À medida que o Ser humano envelhece surgem alterações orais, tecidulares e funcionais 

que vulgarmente associamos à idade, mas que na verdade estão também relacionados com outros 

fatores extrínsecos que justificam parte das alterações. A preservação do estado de saúde oral 

permite minimizar as alterações nas funções orais devidas à idade. No idoso as patologias orais 

mais frequentes são a doença periodontal e a cárie dentária, constituindo estas duas das principais 

causas de perda dentária. Por outro lado as lesões da mucosa oral e a xerostomia são, também, 

condições orais muito comuns34,36. 
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1.3.1.  Perda dentária  

 Esta é uma condição oral com grande prevalência nos idosos condicionando diversos 

problemas no âmbito funcional, psicológico e social, com repercussões ao nível da dieta e bem-

estar deste grupo de indivíduos. A perda de dentes tem duas causas principais, a cárie dentária e a 

doença periodontal. No entanto, fatores como o consumo de tabaco, a utilização insuficiente dos 

serviços médico-sanitários, o baixo nível socioeconómico e um período de institucionalização 

elevado têm sido relacionados com a mortalidade dentária35,36. A perda de dentes pode afetar 

profundamente quer a saúde oral, quer a saúde sistémica. Quando esta perda não é corrigida há 

uma alteração no tipo de alimentos que o indivíduo ingere - devido a uma alteração do processo de 

mastigação - e consequentemente surge uma dieta carente em fibras e proteínas e rica em hidratos 

de carbono. Por outro lado, há também uma alteração da percepção táctil e da textura dos alimentos 

que dificultam a sua deglutição. Uma das soluções para a correção da perda dentária é o uso de 

próteses. No entanto, estas apresentam também um impacto na qualidade de vida dos indivíduos na 

medida que não são substituições perfeitas dos dentes naturais, afetando as interações sociais do 

idoso, a sua estética facial, a mastigação, deglutição e a fala30,34.  

 

1.3.2.  Doença periodontal 

 As doenças periodontais são doenças orais que afetam os tecido periodontais e osso 

alveolar, responsáveis por dar suporte ao dente. A principal causa destes problemas é a acumulação 

de placa bacteriana junto às gengivas. Infeções periodontais aumentam a susceptibilidade dos 

idosos para pneumonia37, abcessos cerebrais38, níveis de glucose instáveis e endocarditis infecciosa. 

 O envelhecimento conduz a alterações nas células dos tecidos periodontais favorecendo a 

perda óssea. Existem vários mecanismo através dos quais pode ser favorecido a perda óssea. Por 

um lado, uma intensificação da resposta periodontal como consequência de estímulos mecânicos e 

bacterianos que estimulam a produção de citocinas inflamatórias que intervêm na reabsorção óssea. 

Por outro lado, com a idade há diminuição da taxa de formação óssea, ou no caso de estar presente 

problemas endócrinos, nomeadamente deficiência em vitamina D, osteoporose e osteopenia, há um 

efeito direto no metabolismo ósseo39. Estes fatores em conjunto com maus hábitos de higiene oral 

fazem com que haja uma elevada prevalência da doença periodontal nos idosos, principalmente 

naqueles em que há perda da mobilidade e independência. 

 

1.3.3.  Cárie dentária 

 Resulta do ataque de ácidos orgânicos ao esmalte dentário. Estes ácidos orgânicos são 

produzidos aquando da fermentação de alimentos com elevado teor de hidratos de carbono e 

açucares. A cárie dentária apenas pode ser interrompida, sendo a melhor forma de tratamento a 

prevenção: evitar alimentos com elevado teor de açúcar, higiene oral diária correta e utilização de 
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dentífrico, escova e técnica de escovagem adequados. Embora o mecanismo de desenvolvimento 

da cárie dentária seja semelhantes em todas a faixas etárias, na população de idosos há um maior 

número de fatores de risco associados (ie. maus hábitos de higiene ou fisiológicos como disfunção 

das glândulas salivares), determinantes de uma maior susceptibilidade, com um risco acrescentado 

de perda dentária30,34.   

 

1.3.4.  Estomatite protética 

 Trata-se de uma inflamação crónica da mucosa oral como consequência da presença de 

bactérias e leveduras. É a condição oral mais prevalente entre portadores de próteses e a mais 

descrita em idosos34,40. Na maioria dos casos existe colonização da mucosa de suporte protético por 

Candida albicans, mas também pode surgir devido a reações alérgicas ao material protético, como 

manifestação de doenças sistémicas ou como manifestação de trauma. 

 Esta patologia está associada ao uso contínuo de próteses, ao uso de próteses desadaptadas, 

a uma higiene oral deficiente e ainda ao consumo de álcool e tabaco. É comum a sensação de 

formigueiro, assim como, ardor, dor e modificação no paladar. No entanto, na maioria das vezes 

trata-se de situações sintomáticas. Algumas condições médicas podem contribuir para uma maior 

susceptibilidade à inflamação, tais como, uso de antibióticos de largo-espectro, fluxo salivar 

deficiente, uso de inaladores de corticoides e estados imunocomprometidos32,34. 

 

1.3.5.  Xerostomia 

 Patologia com uma prevalência crescente com a idade, afetando cerca de 30% dos idosos29. 

A xerostomia, ou sensação de boca seca, resulta de uma redução do fluxo salivar, podendo ser o 

resultado de terapêuticas farmacológicas, determinadas condições sistémicas como a Diabetes 

Mellitus, Síndrome de Sjö-gren, Alzheimer, Ansiedade Crónica, Depressão, e ainda do uso de 

radioterapia à cabeça e pescoço. Cerca de 80% dos fármacos prescritos aos idosos tem efeitos 

xerostomizantes. Esta é a principal causa de xerostomia nos idosos. Antidepressivos, 

anticolinérgicos, antipsicoticos, sedativos, antihipertensivos, cotitóxicos e antihistamínicos são 

algumas classes de fármacos que contribuem para a xerostomia34,41. 

 A hipofunção das glândulas salivares aumenta a aderência da placa bacteriana contribuindo 

para uma maior severidade de cárie dentária e da doença periodontal. A disfunção das glândulas 

salivares pode contribuir para problemas orofaríngeos, como o aumento da incidência de gengivite 

e de cáries, aumento risco de candidíase oral e presença de dor. Há ainda outros problemas que 

poderão surgir como a dificuldade em mastigar, deglutir e saborear os alimentos, assim como 

alterações ao nível da fala30,41.  
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1.4. Higiene oral e doenças sistémicas 

 A saúde oral, tal como mencionada anteriormente, é parte integrante e essencial da saúde 

geral e desta forma, quando descuramos da higiene oral diária, permitimos que surjam vários 

problemas, alguns deles descritos a cima, com impacto negativo na saúde sistémica dos indivíduos. 

Por um lado, a malnutrição, a dor e as diversas infeções podem surgir do mau cuidado dentário (eg. 

pneumonia e bacteremia). Por outro lado, a falta de higiene oral complica a manutenção e 

resolução das doenças sistémicas. Por exemplo, a presença de doença periodontal complica o 

controlo dos níveis de glicemia nos diabéticos (esta relação encontra-se justificada pelo facto de 

que na presença de infeção bacteriana ocorre resistência à insulina devido a uma alta 

vascularização e ao estímulo à produção de mediadores inflamatórios). Existem também vários 

relatos de uma relação entre a presença de doença periodontal severa com a doença cardíaca 

coronária42. Também se descobriu a presença de uma bactéria, vulgarmente associada à 

pneumonia, na placa bacteriana de doentes idosos hospitalizados e institucionalizados. Uma má 

higiene oral, e consequentemente um aumento da placa bacteriana, promoverá uma colonização 

oral de patogénicos respiratórios e um aumento do risco de pneumonia em indivíduos 

susceptíveis43.  

 Por fim, a presença de doenças sistémicas, como Parkinson, Alzheimer, Artrite, AVC, 

doença psiquiátrica, assim como os medicamentos usados para o seu tratamento, dificultam o 

cuidado da higiene oral, contribuindo para o agravamento da condição do idoso.  

 

1.5. Intervenção farmacêutica na manutenção da saúde oral do idoso 

 A atenção ao idoso é uma ação multiprofissional, na qual o farmacêutico desempenha um 

papel importante. Do ponto de vista da população geral, talvez não sejamos os primeiros 

profissionais de saúde na linha de cuidados ao idoso, os enfermeiros e os auxiliares de saúde detém 

essa função mais não seja por serem dos profissionais de saúde que mais tempo passam com os 

idosos, principalmente os que se encontram hospitalizados e institucionalizados. No entanto, não 

podemos esquecer todos aqueles idosos que todos os dias entram nas farmácias, e sendo eles 

indivíduos especiais (ie. características e patologias particulares), requer do farmacêutico uma 

formação complementar. Neste sentido, o farmacêutico procura melhorar os seus conhecimentos, 

atendendo principalmente a formações sobre as patologias mais comuns nestes utentes, os cuidados 

que requerem e os produtos comercializados que podem ajudar a contribuir para uma melhor 

qualidade de vida destes indivíduos. Afinal de contas, este é um dos objetivos da intervenção 

farmacêutica. Pode parecer irrelevante falar de higiene oral e dos cuidados a ter com os dentes 

numa altura em que o tema tantas vezes é abordado. Contudo, a maioria dos idosos não se apercebe 

sequer que tem um problema e se há alguma anormalidade assumem esta como sendo uma 

consequência da idade e portanto, não haverá tratamento. Durante a formação realizada na 
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Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova (Anexo XXIII) foi possível perceber 

que os idosos reconheciam os sintomas das patologias que estavam a ser apresentadas e se 

identificavam com algumas delas. Por via desta iniciativa identificou-se uma série de problemas 

que de outra forma continuariam desconhecidos. Os problemas identificados e mais recorrentes 

eram:  

1) Não retirar a prótese removível para dormir, andando com ela 24h/dia sem higienização;  

2) Ter poucos dentes e não considerar necessário fazer a lavagem dos mesmos;  

3) Ter uma língua saburrosa e considerar que é normal numa pessoa idosa;  

4) Sentir a boca seca, com grande desconforto e pensar que resulta da pouca ingestão de água; 

5) Não saber que existe forma de tratar/prevenir os cortes e as feridas que aparecem na língua 

e bochecha. 

 Para todas estas problemáticas foram apresentados junto dos idosos alguns produtos que 

podem ser usados, assim como cuidados de higiene que devem ter. Foram igualmente apresentadas 

algumas recomendações, tal como se encontra demonstrado no Anexo XXII. 

Em suma, nunca é demais referir os passos básicos de uma boa higienização diária, assim como 

alguns dos cuidados que contribuem para um melhor conforto:  

• Visitar o Médico Dentista pelo menos duas vezes por ano; 

• Alimentação equilibrada com um baixo consumo de açucares e álcool; 

• Lavar os dentes sempre depois das refeições, durante 2 minutos; 

• Se sentir a boca seca deverá utilizar substitutos de saliva; 

• Caso exista dor aquando da ingestão de alimentos quentes ou frios, hipersensibilidade 

dentinária, é recomendado a utilização de uma escova suave assim como fazer uma escovagem 

cuidada; 

• Na xerostomia, é importante uma hidratação labial bem como uma alimentação equilibrada 

com a ingestão adicional de vitaminas B e C; 

• Na presença de uma língua saburrosa, deve-se limpar regularmente o dorso da língua, com 

uma escova especial, limpar as próteses de forma adequada de modo a evitar o desenvolvimento de 

fungos. Suplementarmente, caso se pretenda, pode-se ainda aplicar um antifúngico, como por 

exemplo a Nistatina. 

• Por fim, para uma lavagem completa deve-se considerar a utilização de: Dentrífico, 

Colutório e Fio dentário. 

 Decorridas algumas semanas após a formação anteriormente descrita, recebeu-se na 

farmácia as antigas escovas de alguns utentes para se proceder a troca por novas, assim como, a 

requisição de alguns produtos complementares de higiene oral como colutórios, pastilhas para 

limpeza das próteses e substitutos de saliva. Podemos assim concluir que a intervenção foi positiva, 

e alguma diferença foi feita. 
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  Conclui-se deste modo que é preciso motivar os idosos a cuidar dos seus dentes, sendo que 

o farmacêutico se encontra numa posição privilegiada assegurando a educação e os cuidados de 

saúde. 

 

1.6. Conclusão 

 Com o envelhecimento surge uma grande susceptibilidade ao aparecimento de várias 

patologias, sendo que por vezes não damos a devida importância aos nossos dentes. Existe uma 

forte relação entre a saúde geral do indivíduo e a sua saúde oral, sem descartar o impacto negativo 

que esta tem na autoestima do individuo. Um problema qualquer ao nível da mucosa oral ou dos 

dentes é suficiente para que não se saboreie os alimentos da mesma forma. O simples ato de comer 

um doce pode trazer um grande desconforto. Desta forma, e com o objetivo de manter por maior 

tempo possível os dentes naturais é necessário termos hábitos de higiene oral diários, mesmo 

quando começamos a perde-los é importante cuidar sempre da saúde oral. A idade tem um efeito 

direto sobre muitos dos problemas que afetam a qualidade de vida da terceira idade, mas não tem 

um efeito isolado. A prevenção é a melhor forma de tratamento. Uma ação multiprofissional, 

contribui para um envelhecimento saudável, em que o farmacêutico tem um papel importante na 

medida em que ativa e diariamente fazem parte do dia-a-dia destes indivíduos.  

 

2. Intervenção farmacêutica na contracepção de emergência  
2.1. Enquadramento do tema 

 O conceito de Saúde Reprodutiva implica que as pessoas possam ter uma vida sexual 

satisfatória, segura e decidir quando e com que frequência ter filhos. A sexualidade é atualmente 

um tema abordado sem grandes tabus, quer nos media quer nas escolas através das aulas de 

educação sexual. O objetivo é incentivar à pratica de sexo seguro diminuindo os comportamentos 

de risco e doenças sexualmente transmissíveis. Embora exista bastante informação disponível, 

continua a haver jovens a recorrer a métodos contraceptivos de emergência por não terem tomado 

os cuidados necessário durante a relação sexual. 

 Durante o estágio foram várias as requisições da pílula do dia seguinte em que as dúvidas 

apresentadas demonstravam que a informação sobre este método de contraceção não chega 

corretamente à população. Desta forma, para complementar o aconselhamento farmacêutico neste 

tema decidiu-se realizar um folheto claro e sucinto, em que a informação presente vai ao encontro 

das dúvidas mas frequentes (Anexo XXIV). O objetivo é promover a educação da população 

contribuindo para estilos de vida saudáveis.  
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2.1. Introdução 

 A contracepção de Emergência (C.E.) é um método destinado a evitar uma gravidez não 

desejada após uma relação sexual desprotegida ou caso haja falha do método contraceptivo. É a 

segunda linha na prevenção primária da gravidez não desejada, sendo o único método que pode ser 

utilizado para prevenir a gravidez após a relação sexual não protegida (RSNP)44.  

 De acordo com o inquérito nacional de saúde 2005/2006 estima-se que a população 

feminina residente com idade compreendida entre os 15 e os 55 e em condição passível de gravidez 

seria de 2 011 904 mulheres. Para este conjunto de mulheres observou-se que cerca de 15% não usa 

qualquer método contraceptivo45. Na realidade, existem muitas gravidezes não planeadas pelo que 

o acesso à C.E. torna-se particularmente importante. O farmacêutico deve disponibilizar toda a 

informação e aconselhamento, contribuindo para a utilização correta, segura e eficaz dos métodos 

contraceptivos, com especial atenção na C.E., para prevenção da gravidez indesejada e para a 

diminuição das doenças sexualmente transmissíveis46.  

 

2.2. Tipos de C.E. e eficácia expectável 

 Existe três tipos de C.E., dois são hormonais (Pílula de Acetato de Ulipristal e Pílula de 

Levonorgestrel) e o outro é um dispositivo intrauterino (DIU cobre) em que a sua colocação tem de 

ser feita por um técnico de saúde especializado. As características destes tipos de C.E. encontram-

se resumidas no (Anexo XXV). 

 Quanto à eficácia esperada da C.E. do tipo hormonal, o tempo de utilização é crucial. Tal 

como se pode verificar pela tabela XXVI (Anexo), a AUP apresenta uma eficácia de 96% até 5 dias 

após a RSNP. Por sua vez, a LNP apresenta uma eficácia de 95% se tomada até 24h após a RSNP, 

mas se ultrapassar as 72h a sua eficácia decai para 15-20% não sendo recomendado a sua 

administração.  

 Em relação ao dispositivo intrauterino, DIU, a sua eficácia é superior a 99% nos 5 dias 

após RSNP46,47. 

 

2.3. Indicação para C.E. 

 A contraceção de emergência deve ser considerada um método ocasional e não deve 

substituir um método contracetivo regular. Esta destina-se a evitar uma gravidez como 

consequência de uma relação sexual não protegida, ou ineficazmente protegida por outro método 

contracetivo regular. A indicação para C.E. estaria recomendada nas situações: nenhum dos 

parceiros utilizou contraceptivo, houve esquecimento na toma da pílula, que ultrapassou o atraso 

máximo permitido, o preservativo foi usado incorretamente, foi mal colocado ou rompeu-se, o 

dispositivo intrauterino (DIU) se desloca, o anel vaginal é expulso antes do tempo ou a paciente foi 

vítima de violação48-50. 
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 No anexo XXVII encontra-se uma tabela adaptada do site da Sociedade Portuguesa da 

Contraceção, que aborda com maior detalhe em que situações se encontra indicada a C.E.50. 

 

2.4. C.E. com levonorgestrel  

 De entre os tipos de contraceção de emergência, os medicamentos à base de LNG são os 

únicos que se podem dispensar sem receita médica. Por esta razão, durante o estágio este foi o 

produto mais dispensado de entre os métodos de contraceção de emergência e como tal o que será 

abordado em mais detalhe. 

 O NorLevo® (TECNIFAR) e o Postinor® (BAYER) são as marcas comerciais existentes 

para a contraceção de emergência à base de LNG, sendo compostas por um único comprimido que 

contém 1,5 mg de LNG. O objetivo da C.E. é bloquear ou atrasar a ovulação51-54. 

 Este produto pode ser comercializado independentemente da idade da paciente, o que 

requer atenção do farmacêutico aquando a sua dispensação54,55. 

 

2.4.1. Mecanismo de ação  

 O mecanismo de ação que conduz ao efeito contracetivo pretendido não está totalmente 

esclarecido. Presentemente é aceite que o LNG em contexto de C.E. e na dose de 1,5 mg atua 

suprimindo o pico pré-ovulatório das gonadotrofinas, interferindo com o processo ovulatório. 

Dependendo da altura do ciclo menstrual em que a mulher se encontra, o LNG pode inibir parcial 

ou totalmente o pico de LH. O LNG atua impedindo o desenvolvimento folicular, inibindo ou 

atrasando a libertação do óvulo. Se o LNG for administrado no início da fase folicular, ocorre um 

aumento da sua duração, mas se for administrado durante a ovulação pode causar anovulação56,57. 

 Todavia, alguns autores consideram que existem outros mecanismos pelos quais o LNG 

pode atuar. Estes incluem alterações fisiológicas, que induzem alterações progestagénicas ao nível 

do endométrio, dificultando ou impedindo a mobilidade dos espermatozóides. Adicionalmente 

podem limitar ou inibir a passagem dos mesmos na cavidade uterina devido ao aumento da 

viscosidade do muco e à alteração do seu pH52,53,56,57. 

 Contudo, a informação científica disponível sugere que esta substância apenas é eficaz se 

ingerida antes da ovulação, ou seja, quando os níveis de LH começam a aumentar este não tem 

qualquer efeito não sendo capaz de prevenir a ovulação. No caso de já ter ocorrido a implantação 

do óvulo fecundado, o LNG não vai interromper uma eventual gravidez, ou seja, ele não é abortivo, 

não altera a recetividade endometrial e não impede a implantação do óvulo fecundado. A utilização 

de LNG não afeta a fertilidade da mulher53,56-59. 
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2.4.2. Interação com outros medicamentos e advertências de utilização 

 À semelhança do que acontece com os contracetivos hormonais, a concentração plasmática 

do LNG pode diminuir aquando da administração simultânea de indutores enzimáticos. Desta 

forma, a administração concomitante fármacos do grupo dos anticonvulsivantes, antibacterianos, 

medicamentos utilizados no tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e produtos de 

origem vegetal que contenham Hypericum perforatum, encontram-se contraindicada60,61. 

 A administração de LNG a mulheres que se encontrem a amamentar não se encontra 

contraindicada, no entanto é aconselhado evitar amamentar nas 8h seguintes à toma da pílula.  

 No caso de a mulher correr o risco de gravidez ectópica (história prévia de salpingite ou 

gravidez ectópica), não é recomendado o uso de LNG. Se ocorrer uma gravidez após o tratamento 

com LNG, deverá ser considerada a hipótese de uma gravidez ectópica, embora o risco absoluto 

seja provavelmente baixo60-62. 

 O LNG não está recomendado a doentes com disfunção hepática grave, síndromes de 

malabsorção graves, tais como na doença de Crohn, uma vez que podem diminuir a sua 

eficácia60,62.  

 As duas marcas comerciais de levonorgestrel comercializadas em Portugal, contêm na sua 

composição lactose mono-hidratada. Caso haja uma deficiência de lactase de Lapp ou má absorção 

de glucose-galactose das mulheres, não é indicar o uso deste método60-62. 

 

2.4.3. Contra indicações e efeitos secundários 

 A única contra indicação ao uso da pílula do dia seguinte acontece nos casos em que há 

alergia ao LNG ou aos excipientes usados60,61.  

 No que diz respeito aos efeitos secundários é importante que a mulher seja alertada para a 

possibilidade de ocorrência dos mesmos, mas que geralmente são ligeiros e passam nas 48h 

seguintes à toma da pílula. Os efeitos secundários podem ser agrupados consoante a frequência 

com que ocorrem. Por um lado, temos efeitos mais comuns como as cefaleias, tonturas, náuseas e 

vómitos, alterações menstruais, dor abdominal inferior, diarreira (até 48h após a toma) e 

sangramento vaginal. Por outro lado, com menor frequência a mulher pode experienciar tensão 

mamária, depressão, alopécia, dor pélvica, amenorreia, sépsis, angiodema e sangramento 

uterino60,62. 

 

2.5. Intervenção farmacêutica 

 A intervenção farmacêutica é fundamental para o sucesso da C.E. Esta intervenção tem 

como objetivos centrais a promoção do uso correto, efetivo e seguro da C.E. e desta forma, 

prevenir uma gravidez indesejada, mas também promover a saúde sexual e reprodutiva da 

população. O farmacêutico é o profissional mais capacitado a dispensar LNG em contexto 
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MNSRM. É importante que aquando à dispensa seja assegurado um aconselhamento, não só 

relativamente aos efeitos adversos e interações medicamentosas, mas acima de tudo avaliar a 

necessidade de fazer C.E. e se representa a melhor solução para a mulher. Por outro lado, é também 

importante, nos casos em que esta medicação é realmente necessária, orientar a paciente sobre a 

toma deste medicamento, uma vez que se encontra comprovado uma diminuição da sua eficácia 

caso a toma não se realize de acordo com as devidas instruções. 

 Considerando o fluxograma realizado pela Ordem dos Farmacêuticos (OF) (Anexo 

XXVIII), antes de se efetuar a dispensa da C.E. é importante que o farmacêutico fale com a pessoa 

a quem se dirige a medicação de forma a garantir que toda a informação é transmitida, mas acima 

de tudo para garantir a aplicação dos critérios de referência aos serviços médicos (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Critérios de referência aos serviços médicos. 

Critérios de exclusão em contexto de MNSRM 

- Relação sexual desprotegida >72h 

- Idade inferior a 17 anos 

- Gravidez ou suspeita de gravidez 

- História prévia de gravidez ectópica 

- Interações medicamentosas que possam interferir com a eficácia da C.E. ou que produzam 

toxicidade 

- Mulher apresenta doenças ginecológicas, hepáticas ou de coagulação. 

 

 Desta forma, questões como: Toma medicamentos? Quais?, Tem algum problema de 

saúde?, Qual foi a data e a hora em que ocorreu a relação sexual?, Foi usado algum método de 

contraceção? Qual? e ainda Quando foi o primeiro dia do último ciclo e se estes costumam ser 

regulares?, são perguntas fundamentais antes da dispensa da C.E.  

 Durante a dispensa deste tipo de medicação e mediante o caso prático, é importante que o 

farmacêutico tenha presente que determinadas informações podem ser bastante importante para a 

utente. De entre destas, destacam-se: 

• A toma prévia de LNG no mesmo ciclo menstrual não é contraindicada, no entanto, não é 

recomenda, uma vez que a sua eficácia será menor e haverá uma maior perturbação do ciclo; 

• Deve ser enfatizado que a C.E. não é um método regular de contraceção, bem como referir 

que a mesma não confere proteção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); 

• No caso da mulher se encontrar a amamentar é recomendado que depois da administração 

não deverá amamentar nos 5 dias que se seguem. Durante esse período deverá retirar e rejeitar o 

leite materno de forma a promover a lactação; 
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• O retorno à fertilidade é imediato, logo é possível engravidar depois de fazer a 

contracepção de emergência. Se deseja continuar a ter relações sexuais deverá optar por uma das 

seguintes opções: 

⇒ Se está a tomar a pílula contraceptiva como método regular deverá continuar a tomá-la 

à hora habitual; 

⇒ Se não está a tomar a pílula contraceptiva deverá iniciar a sua toma e utilizar outro 

método (eg. preservativo) nos os primeiros 7 dias após a toma de CE; 

⇒ Poderá ainda utilizar apenas preservativos masculino ou feminino como método 

contraceptivo; 

• A menstruação poderá antecipar-se ou atrasar-se mais ou menos uma semana face à data 

prevista. Se não tiver a sua menstruação até 3 semanas após C.E. deverá realizar um teste de 

gravidez; 

• Se a paciente vomitar nas primeiras 3h após a toma da C.E., deverá ingerir outro 

comprimido imediatamente. 

• Para diminui/evitar as náuseas provenientes desta medicação, estes medicamentos não 

devem ser administrados com alimentos. 

 O farmacêutico deve mostrar abertura para conversas e sem preconceitos, mesmo que a 

paciente não manifeste interesse em receber qualquer tipo de informação no momento, se o desejar 

pode retornar à farmácia para esclarecer as suas dúvidas. 

 Este tipo de medicação exige um atendimento personalizado para o qual o farmacêutico 

deverá estar preparado. 

 

2.6. Conclusão 

 Em conclusão, a quantidade de 1,5 mg de LNG, é eficaz e segura, reduzindo o número de 

casos de gravidez indesejada assim como o número de abortos induzidos. Pelo facto de se tratar de 

um medicamento de venda livre, encontra-se disponível em vários estabelecimentos, entre os quais 

a farmácia, independentemente da idade do paciente. Desta forma, é fundamental que a dispensa do 

mesmo seja realizada por um farmacêutico exigindo deste um aconselhamento personalizado. 

Perante isto, foi produzido um folheto informativo como auxiliar ao farmacêutico, na medida em 

que toda a informação prestada de forma oral, nomeadamente cuidados e dúvidas comuns dos 

utentes, encontram-se disponíveis por escrito garantindo assim que toda a informação chega à 

pessoa que irá tomar a pílula do dia seguinte. 
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3. Medicamentos veterinários no âmbito da farmácia comunitária 
3.1. Enquadramento do tema 

 Todos os dias os farmacêuticos são confrontados com questões no âmbito da medicina 

veterinária. Enquanto especialista do medicamento, o farmacêutico é cada vez mais solicitado a 

colaborar em medidas preventivas e terapêuticas em doenças de cães e gatos. Frequentemente trata-

se de perguntas relativas às desparasitações e vacinação dos animais de companhia, mas também 

surgem perguntas sobre o tratamento de otites ou conjuntivites. É exigido do farmacêutico uma 

atenção especial na área da veterinária com repercussões diretas na saúde pública, uma vez que 

pode prevenir doenças com potencial zoonótico como é exemplo a Toxoplasmose. 

 De forma a complementar o aconselhamento farmacêutico no que diz respeito aos animais 

de companhia, foram elaborados dois folhetos informativos para serem dispensados no 

atendimento ao cliente (Anexo XXIX). 

 

3.2. Introdução 

 A geografia e clima do nosso País, o facto de fazer parte das rotas migratórias de muitas 

espécies e a existência de uma fauna silvestre significativa, quer em meio rural, quer em meio 

urbano, faz com que a prevalência dos agentes infecciosos transmitidos por vectores (ectoparasitas) 

seja das mais altas da Europa63. 

 Os ectoparasitas incluem uma vasta gama de parasitas artrópodes, dos quais fazem parte as 

pulgas e as carraças. As infestações por pulgas e carraças, são dos problemas mais frequentes nos 

animais de companhia. Trata-se de ectoparasitas, com disseminação mundial e com um ciclo de 

vida e características morfo/fisiológicas muito particulares, que os tornam tão eficazes e, 

simultaneamente, tão indesejadas para cães, gatos e respetivos donos63,64. 

 A educação e informação do dono do animal é talvez o fator mais importante para a 

obtenção de sucesso na luta contra os ectoparasitas63. 

 

3.3. Ectoparasitas nos animais de companhia 

 Os ectoparasitas são organismos que habitam a pele de outro organismo, um hospedeiro, 

por um determinado período de tempo e com efeitos prejudiciais, dependendo deste para 

sobreviver69. Eles são agentes causadores de várias doenças nos animais de companhia e até 

mesmo no homem, quer devido a sua ação irritante e/ou espoliativa sobre o hospedeiro, quer pela 

transmissão de agentes infeciosos63,65.  

 Exemplo destes organismo são as pulgas e as carraças, importantes vetores de transmissão 

de agentes infeciosos e que podem prejudicar gravemente a saúde dos animais e humanos65. 
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3.3.1. Carraças 

 As carraças são parasitas muito comuns e pertencem à ordem Acarina, (tal como as aranhas 

e escorpiões). São endémicas em praticamente todos os países da Europa existindo mais de doze 

espécies distintas. Em Portugal as espécies mais comuns são: Ixodes ricinus, Dermacentor 

reticulatus e Rhipicephalus sanguineus. Todas estas espécies podem parasitar cães, gatos, coelhos, 

javalis, raposas, répteis, humanos, entre outros64,66,67.  

  

3.3.1.1. Ciclo de vida 

 O ciclo de vida das carraças (Anexo XXX) é caracterizado pela metamorfose nos vários 

estádios de desenvolvimento e pela passagem por vários hospedeiros, o que propicia e potencia a 

infeção e transmissão de um ou vários agentes (virais, microbianos e ricketsias) de um hospedeiro 

para o seguinte. As carraças dispõem de vários órgãos sensoriais que as orientam na procura de 

hospedeiros, tornando-os sensíveis à temperatura, odor, dióxido de carbono e contacto67. 

 O desenvolvimento da carraça ocorre em quatro fases: ovo, larva, ninfa e adulto. Destas 

quatro fases, as três últimas alimentam-se no hospedeiro. As carraças fêmeas pouco antes de 

acasalarem e de se destacarem do corpo do hospedeiro, consomem uma grande quantidade de 

sangue, razão pela qual surgem ingurgitadas. Uma carraça fêmea pode colocar até 20.000 ovos 

numa só postura64,67. 

 Uma carraça quando infetada, através da via transovárica, pode transmitir os ovos com os 

agentes infeciosos. Dessa forma, uma larva carraça pode ser já infeciosa, apresentando um sério 

risco de infetar um animal ou humano sem que tal seja imediatamente apercebido63.  

 

3.3.1.2. Epidemiologia 

 As carraças são os principais vectores de bactérias, vírus, protozoários, entre outros, que 

afetam tanto o animal como o humano. A infeção pode ser transmitida pela saliva aquando da 

mordedura da carraça63. 

 A distribuição geográfica das carraças é geralmente determinada pelo clima e densidade do 

hospedeiro. Uma mudança de clima ou da densidade populacional, assim como uma redistribuição 

das carraças ou do hospedeiro infetado através de viagens, pode influenciar a distribuição 

geográfica das várias espécies de carraças67. 

 Geralmente, a infestação pelas carraças é sazonal, por exemplo na Europa central e UK 

existem dois picos característicos, um de Março a Junho e outro de Agosto a Novembro. Na 

Europa do norte, a espécie Rhipicephalus sanguineus não sobrevive no meu ambiente, mas 

consegue terminar o seu ciclo se tiver no interior das casas, isto por causa das variações nas 

temperaturas67. 
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 As carraças podem ser encontradas por todo o corpo, tendo preferência para as zonas de 

pele fina como o interior e margem do pavilhão auricular, face, regiões interdigital e perianal, entre 

outros63. 

 

3.3.1.3. Sinais clínicos 

 De acordo com a quinta diretriz da ESCCAP (European Scientific Counsel Companion 

Animal Parasites), o diagnóstico da infestação é geralmente realizado através da identificação da 

carraça no hospedeiro, embora os estádios de larva e ninfa sejam mais difíceis de encontrar em 

relação às carraças fêmeas ingurgitadas. Como resultado da picada da carraça podem surgir reações 

cutâneas locais ou mesmo microabscessos, como consequência do processo inflamatório66,67. 

 

3.3.1.4. Doenças transmitidas por carraças 

 Existem várias doenças que podem ser transmitidas por carraças dependendo do tipo de 

agente infecioso que se encontra presente. Se o agente infecioso for um vírus podem surgir 

patologias como encefalite viral e febre hemorrágica. Se for uma bactéria as patologias mais 

referenciadas são a doença de Lyme, a febre de Ricketsial e a erliquiose e, se no caso de se tratar de 

protozoário a babesiose. 

 Existem muitos agentes, que na generalidade são conhecidos por provocar a febre da 

carraça. No entanto, esta é não uma doença mas sim uma multitude de doenças diferentes. Um 

exemplo é a Babesiose (canina e felina): o protozoário multiplica-se nos glóbulos vermelhos dos 

animais, provocando anemia hemolítica e consequentemente outros problemas. A Erliquiose 

apresenta-se como um exemplo da variedade de apresentações sintomatológicas que as doenças 

transmitidas por carraças podem ter. Na maioria das vezes os sinais e sintomas são exuberantes, 

mas outras vezes estes são de difícil reconhecimento e passam despercebidos ou podem ser 

confundidos com outras alterações (alergias, lesões traumática, entre outros). Isto leva a muita 

situações de subdiagnóstico em que os animais passam meses ou anos doentes, sem diagnóstico e 

sem tratamento63,66.  

 

3.3.1.5. Prevenção e tratamento 

 Durante o período em que a carraça se encontra ativa, é importante aplicar medidas 

profiláticas de forma a evitar um infestação por este parasita. Estas medidas podem passar por fazer 

uma verificação regular no animal por carraças e/ou realizar um tratamento com um acaricida.  

 No que diz respeito ao tratamento, é importante que numa primeira fase todas as carraças 

visíveis sejam removidas o mais rapidamente possível para diminuir o risco de transmissão de 

agentes infeciosos. Por outro lado, como existe a possibilidade de estarem também presentes os 

estadios larvares e ninfas no animal, deve-se adicionalmente utilizar um acaricida. Um bom 
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acaricida deve ser: eficaz (ie. eliminar 100% das carraças adultas nas primeiras 24h após 

aplicação), possuir um efeito repelente e inseticida, atuar rapidamente para evitar a transmissão de 

doenças infeciosas), ser seguro para os animais e Homem (ie. níveis de toxicidade muito baixos, 

fácil de aplicar, ser resistente à água e banho com champô, possuir apresentações pré-doseadas e 

ser eficaz contra os estadios larvares (controlo ambiental). Os acaricidas podem ser utilizados em 

animais em gestação ou amamentação, bem como em animais mais jovens67,68. 

 

3.3.2. Pulgas 

 A pulga é o principal ectoparasita dos animais de companhia a nível mundial. A sua 

mordedura pode causar reações locais e mesmo transmitir doenças infecciosas, sendo por isso 

considerada uma ameaça para o Homem e para o animal. 

 Existem várias espécies de pulgas, sendo que algumas preferem os cães (Ctenocephalides 

canis) e gatos (Ctenocephalides felis), outras os pequenos roedores ou as cabras. Os coelhos têm 

também uma pulga típica tal como os galináceos, os humanos e outros animais67.  

 

3.3.2.1. Ciclo de vida 

 A sobrevivência e desenvolvimento dos estádios imaturos da pulga, no meio ambiente, são 

altamente dependentes das condições ambientais. Apenas as formas adultas da pulga são 

encontradas no hospedeiro. O desenvolvimento do ovo ao estado adulto, em condições ambientais 

ideais, pode durar 14 a 140 dias (Anexo XXXI). As pulgas adaptam-se com facilidade aos 

ambientes internos, sendo que quando se trata de edifícios com aquecimento central ou chão com 

carpete o desenvolvimento da pulga é favorecido, independentemente da sua sazonalidade. No 

entanto, da primavera ao outono estas multiplicam-se no meio ambiente, o que explica o aumento 

da sua prevalência durante os períodos de calor67.  

 

3.3.2.2. Epidemiologia 

 Ctenocephalides felis é a espécie de pulga mais comum na Europa e tem um baixo nível de 

especificidade para o hospedeiro. Esta espécie pode ser encontrada em cães, gatos, coelhos, furões 

e também em animais selvagens. Desta forma torna-se muito importante o tratamento preventivo 

para evitar que os animais se tornem fontes de infestação. Uma vez infestados podem contaminar 

outros animais devido à proximidade de contacto ou através da contaminação do meio ambiente 

com ovos63,67. 

 Uma vez que a larva se desenvolve ao estádio de pulpa, a pré-pulga que se encontra no 

casulo está altamente protegida das alterações ambientais. Dependendo destas condições, a pulga 

pode sobreviver durante meses sem um hospedeiro. Quando um hospedeiro se aproxima é 

desencadeado um estímulo que provoca o emergir da pulga do casulo67.  
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3.3.2.3. Sinais clínicos 

 A infestação por pulgas é altamente variável. Os hábitos de higiene do animal podem ter 

uma grande influência no número de pulgas e na sua longevidade. Os sinais clínicos que se 

desenvolvem dependem de fatores como frequência de exposição à pulga, duração da infestação, 

presença de infeções secundárias e do grau de hipersensibilidade.  

 Os animais que não desenvolvem alergia à pulga, apresentam poucos sinais clínicos, que 

geralmente se traduz numa irritação cutânea devido à mordedura da pulga. Por outro lado, os que 

são alérgicos ou que desenvolvem uma reação imunológica à saliva da pulga, apresentam prurido, 

alopécia, pápulas e máculas eritematosas com crostas. Uma infestação com um grande número de 

pulgas pode também causar anemia no animal64,66,67.   

 A infeção pela ténia Dipylidium caninum pode ainda ser um forte indício de uma infestação 

de pulgas atual ou recente. 

 

3.3.2.4. Doenças transmitidas por pulgas 

 As doenças que mais vulgarmente surgem como consequência de uma infestação por 

pulgas são a Dermatite alérgica à picada da Pulga (DAPP), a transmissão de parasitas 

gastrointestinais (eg. Dipylidium caninum) e a transmissão de agentes de doenças infeciosas (eg. 

Brucelose, Yersiniose e Bartonelose) 

 A DAPP é uma síndrome alérgica que se trata com facilidade através da eliminação das 

pulgas, causadoras da alergia. No entanto, são frequentemente motivo de abandono de animais. 

 No caso do Dipylidium caninum, este é transmitido aos cães e gatos através da ingestão de 

pulgas portadoras de larvas desta ténia. Os humanos também podem ser infestados com esta ténia, 

pela ingestão inadvertida de pulgas. 

 Bactérias como Ricketsia typhi, Rickettsia felis, Pasteurelia sp., Brucella sp. e Bartonella 

henselae, podem ser transmitidas através de um infestação por pulgas sendo causadoras da doença 

conhecida por Doença da arranhadura do gato. Dermatoses bacteriana são também comuns e 

resultam da lambedura provocada pelo prurido64,66. 

 

3.3.2.5. Prevenção e tratamento 

 A primeira ação é a remoção da infestação através de um ectoparasiticida. Dependendo da 

severidade da infestação e do tipo de ectoparasiticida utilizado, pode ser necessário repetir o 

tratamento em determinados intervalos de tempo até o problema estar controlado. É importante não 

só tratar o animal infestado, mas também todos os restantes animais com quem contacta assim 

como o meio ambiente (principalmente os locais onde passam mais tempo e onde dormem).  

 Um bom anti pulgas deve apresentar as mesmas características que um acaricida, mas que 

também seja também capaz eliminar a DAPP67,68.  
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3.4. Conclusão 

 A estreita aproximação de humanos com animais tem contribuído para a humanização dos 

animais de companhia. Este tipo de comportamento conduz a uma maior partilha de espaços e 

objetos, o que requer um elevado nível de cuidados de higiene com os animais de companhia a fim 

de prevenir a transmissão de doenças.  

 A farmácia é o primeiro contacto enquanto agente de saúde, e num mercado cada vez mais 

exigente e complexo, cabe ao farmacêutico garantir o acesso à informação (i.e aprofundar os seus 

conhecimentos na área da veterinária e conhecer os produtos que estão a ser comercializados), para 

que possa prestar um aconselhamento de valor para o cliente. O farmacêutico assume um papel 

ativo na prevenção de doenças e promoção da saúde animal. de  
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Anexo II: Fachada principal da Farmácia Faria. 

 
 

Anexo III: Área de atendimento ao público. 

 
 

Anexo IV: Zona de receção de encomendas. 
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Anexo V: Área de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos. 

 
 

Anexo VI: Recursos humanos da Farmácia Faria. 

Nome Função 

Dr. Francisco Faria Diretor técnico 

Dr. António Cruz Farmacêutico adjunto 

Dra. Bernardete Moura Farmacêutica 

Dr. David Costa Farmacêutico 

Dra. Carla Faria Farmacêutica 

Dra. Iolanda Antunes Farmacêutica 

Tiago Almeida Técnico de farmácia 
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Anexo VII: Fatura de um fornecedor diário. 
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Anexo VIII - Armazenamento dos medicamentos genéricos. 

 
 

Anexo IX - Armazenamento de produtos que requerem temperaturas no intervalo 2ºC e 8ºC. 

 
 

Anexo X - Prateleiras exteriores com algumas das gamas de produtos de cosmética. 
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Anexo XI - Iniciativa do Dia Mundial do Cancro e do Dia Mundial do Doente. 

 
 

Anexo XII - Rótulo de um medicamento manipulado. 
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Anexo XIII - Folhetos informativos disponibilizados aos utentes para a prevenção das doenças 

cardiovasculares 

 

 

 

Pressão Arterial 

“CONTROLAR A PRESSÃO 
ARTERIAL É ESCOLHER A 

VIDA” 

 

A persistência de uma hipertensão não 

controlada pode ter graves consequências, 

especialmente para o cérebro, o coração e 

rins. 
  

Cérebro Enfarte cerebral 

Hemorragia cerebral 

Coração Insuficiência cardíaca 

Maior risco de enfarte 

Rins Falência das diferentes funções 

renais 
 

Sofro de tensão baixa (hipotensão), o 

que fazer? 

A hipotensão não é potencialmente fatal, 

mas  pode gerar sintomas como tonturas, 

distúrbios de concentração e cansaço. O 

consumo moderado de alimentos ricos em 

sal, assim como a consumo moderado de 

cafeína poderão ser benéficos. Deverá 

beber muitos líquidos (estimula a 

circulação) e comer várias vezes ao dia  

em pequenas quantidades. 

 
! Medir a pressão arterial 

periodicamente; 

! Pratique exercício físico; 

! Mantenha o peso ideal, diga não à 

obesidade; 

! Adoptar uma alimentação saudável, 

com poucas gorduras e pouco sal 

privilegiando as frutas, verduras e 

legumes; 

! Reduza o consumo de álcool; 

! Deixe o Tabaco; 

! Não interrompa o tratamento sem 

indicação médica; 

! Siga sempre as orientações do seu 

médico ou farmacêutico; 

! Evite o stress. Tire tempo para estar 

com a família, com os amigos e praticar 

atividades de lazer.  

" # 

Recomendações 

 
Perguntas frequentes 

 
Quais as consequências da hipertensão? 

Para mais informações não hesite em 
contactar-nos! 

252 830 150 

 
 

 

  

 

A pressão arterial (PA) é a força ou tensão que o 

sangue exerce contra as paredes dos vasos. 

Esta força é gerada pelo coração ao bombear o 

sangue e pode ser modificada por diversos 

fatores, produzindo um decréscimo ou uma 

subida da pressão arterial. 

 
! Indivíduos que tomam medicação para 

controlar a tensão arterial; 
! Indivíduo diabético e/ou com dislipidemias; 

! Consumo excessivo de álcool e sal; 

! Excesso de peso e/ou sedentarismo; 

! Cefaleias;  

! Apneia do sono; 

! Doença renal crónica; 

! Doença tiroidea e paratiroidea. 

 

Mais de 90% dos casos de pressão arterial  

elevada têm uma causa desconhecida e classificam-se como hipertensão primária. Em 

alguns casos, a hipertensão tem causas identificáveis como doenças renais, 

perturbações hormonais ou a utilização de alguns fármacos (ex: antidepressivos, pílulas, 

glicocorticóides, e AINES). 

 

 

 

 

 

 

 

O que é a Pressão arterial? 

 

Situações que sugerem uma medição 

 

NORMAL HIPERTENSÃO 

Quais são as causas da hipertensão? 
 

Há factores de risco? 
 

$ Excesso de peso $ Inatividade física 

$ Excesso de sal e/ou álcool $ Tabagismo 

$ Predisposição hereditária $ Idade 

 

Quais os sintomas?  
 

Habitualmente, a hipertensão arterial não provoca quaisquer sintomas (a medição da 

pressão arterial é única forma de a detetar). 

Em alguns casos poderá manifestar-se através de sintomas como: dor de cabeça, 

tonturas, cansaço ou um mal-estar vago e difuso.  
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Diabetes Mellitus 

“Portugal posiciona-se entre os 

países Europeus que registam 

uma mais elevada taxa de 

prevalência da Diabetes” 

 

! " 

Recomendações 

 
Perguntas frequentes 

 
# Como prevenir a diabetes? 

Controlo rigoroso da glicemia, da tensão arterial 

e dos lípidos; Vigilância dos órgãos mais 

sensíveis, como a retina, rim, coração, nervos 

periféricos, entre outros; É ainda importante ter 

bons hábitos alimentares, praticar exercício 

físico e cuidar da higiene e vigilância dos pés. 
   

# O que fazer se está elevada? 

Consultar o seu médico ou farmacêutico e 

seguir as suas indicações. 

A diabetes tipo 1 trata-se com insulina, dieta e 

exercício físico regular e adequado. A diabetes 

tipo 2 trata-se com dieta e exercício físico 

regular e adequado, e com medicação 

apropriada.  
 

# O que fazer numa hipoglicemia? 

Quando surgem sintomas de hipoglicemia a 

primeira coisa a fazer é uma pesquisa de 

glicemia. Se os valores estiverem abaixo dos 70 

mg/dl deverá ingerir 10 a 15 g de açúcar diluído 

em água/sumo e voltar a medir a glicemia 3 a 5 

minutos depois. Deitar o paciente de lado 

poderá também ajudar. 

# Redução do stress: O stress pode 

alterar indiretamente os níveis de glicose 

no sangue, levando ao consumo excessivo 

de álcool e à prática de uma vida mais 

sedentária; para além disso as hormonas 

do stress provocam a libertação de 

glucose para a corrente sanguínea. Para 

combater o stress aconselha-se a iniciação 

de um programa de exercícios, a prática 

de desporto em equipa, aulas de dança e 

ainda a prática de um hobby; 
 

# Alimentação saudável: redução da 

ingestão de gordura, sal e aumento da 

ingestão fibras; fazer 5 a 6 pequenas 

refeições diárias incluindo alimentos ricos 

em fibra, como o pão de mistura ou 

centeio, as lentilhas, a aveia, as ervilhas e 

o grão; ingerir 3 a 5 porções de fruta 

diariamente; os peixes como o salmão ou 

a cavala, contém ácidos gordos ómega 3 

que são benéficos na proteção contra as 

doenças cardiovasculares. Os bolos 

refinados, carnes, enchidos devem ser 

evitados 

 
Para mais informações não hesite em 

contactar-nos! 

252 830 150 

 

 

 

  

 

 

 

É uma desordem metabólica de etiologia 

múltipla caracterizada pela existência de valores 

de açúcar no sangue superiores ao 

recomendável. Significa que o organismo não 

consegue utilizar o açúcar do sangue porque 

não produz insulina ou porque não a consegue 

usar. 

Existem, principalmente, 2 tipos clínicos de 

diabetes: 

$ Diabetes tipo 1: o organismo não produz 

insulina; 

$ Diabetes tipo 2: o organismo não consegue 

utilizar a insulina que produz, que também pode 

ser pouca. 

 

# Cansaço frequente; 

# Vontade constante de urinar; 

# Súbita perda de peso; 

# Feridas que não cicatrizam; 

# Aumento de apetite; 

# Problemas sexuais; 

# Infeções recorrentes. 

 

 

 

Os sintomas da Diabetes são causados pelas quantidades de açúcar no sangue. 

Podemos ter sintomas associados ao aumento dos níveis de açúcar – Hiperglicemia, ou 

à diminuição dos níveis de açúcar – Hipoglicemia.  

Hipoglicémia: ocorre essencialmente por 3 motivos (isolados ou em conjunto), toma 

excessiva/incorreta da medicação, jejum prolongado e exercício físico inadequado. 

 

 

 

 

Hiperglicémia: diabetes mal controlada ou quando existe ingestão de uma grande 

quantidade de hidratos de carbono. 

 

 

 

O que é a Diabetes? 

 

Situações que sugiram uma medição 

 

Sintomas 
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Colesterol 

 

 

! " 

Recomendações para controlar os 
níveis de colesterol 

 

Perguntas frequentes 

 

# A que se deve o colesterol elevado? 
 

Poderá resultar de uma alimentação pouco 

saudável e com excesso de gorduras, poderá 

ser consequência de patologias, como o 

hipotiroidismo ou então ter origem hereditária. 

 
   

# O que fazer se tiver os níveis de 

colesterol elevado? 
 

Deverá consultar o seu médico ou 

aconselhar-se junto do seu farmacêutico, 

seguindo sempre as suas indicações. Adoptar 

um estilo de vida saudável, reduzindo o 

consumo de gorduras, sobretudo de origem 

animal, controlar/reduzir o peso praticar 

exercício físico regular e não fumar. Em 

algumas situações poderá ser necessário 

recorrer à farmacoterapia, mas apenas por 

recomendação médica. 

# Manter um peso controlado (IMC<25 

kg/m2); 

# Redução do consumo de gorduras 

saturadas (carnes vermelhas, gema de 

ovo, leite gordo, queijo, manteiga, fritos, 

vísceras, toucinho, enchidos; 

# Consumir alimentos com elevado teor de 

fibras (ex: cereais integrais, vegetais e 

frutos), porque contribuem para a 

diminuição da absorção do colesterol 

alimentar e aumentam a sensação de 

saciedade; 

# Aumentar o consumo de peixe (ex: 

sardinha, salmão) e reduza o consumo de 

carne, alimentos processados, salgados 

e/ou refinados; 

# Reduzir a ingestão de açúcar e HC 

complexos (arroz, massas em geral, 

batata); 

# Utilizar azeite para cozinhar; 

# Pratique exercício físico, pelo menos 30 

minutos/dia; 

# Deixar de fumar (a nicotina origina baixos 

teores de HDL-C e níveis elevados de LDL-

c). 

Para mais informações não hesite em 
contactar-nos! 

252 830 150 

 

 

 

  

 

O colesterol é uma gordura existente no sangue 

circulante. É produzido essencialmente pelo 

fígado à custa de gorduras do tipo animal da 

nossa alimentação. Apenas 20% do colesterol 

circulante corresponde à absorção intestinal 

aquando da ingestão de alimentos ricos nesta 

gordura. 

O colesterol desempenha um papel importante no 

nosso organismo, nomeadamente na vitalidade 

das nossas membranas celulares bem como a 

síntese de moléculas indispensáveis ao nosso 

organismo, como a vitamina D. 

 

Geralmente não há sintomas que indiquem se o 

colesterol está alto ou não. Dosear o colesterol 

sanguíneo é uma medida preventiva. Por isso, 

recomenda-se que todos façam um exame do 

colesterol a partir dos 20 anos de idade. Este 

exame deve ser repetido, pelo menos, a cada 5 

anos. Caso existam outros fatores de risco 

(doença cardíaca, obesidade) é recomendado 

fazer uma vigilância com intervalos mais curtos. 

 

 

O colesterol elevado (ou baixo) não apresenta sintomas. Quem sofre de aterosclerose 

(Doença inflamatória crónica caracterizada pela formação de ateromas, placas de 

gordura, no interior dos vasos sanguíneos) e obesidade, possui história familiar por 

enfarte, é sedentário e/ou tem uma alimentação rica em gorduras saturadas, tem uma 

maior probabilidade de ter colesterol elevado.  

 

# Excesso de peso; 

# Diabetes; 

# Hipertensão; 

# Idade; 

# Mulheres após menopausa; 

# Fumadores. 

O que é o Colesterol? 

 

Sintomas 

 

Situações que sugiram uma medição 

 

Na população em geral, o colesterol total deverá ser inferior a 190 mg/dl e o colesterol 

LDL menor que 115 mg/dl. 

Em doentes com doença cardiovascular ou diabetes, o colesterol total deverá ser inferior 

a 170 mg/dl e o colesterol LDL inferior a 100 mg/dl. 

O colesterol HDL deverá ser superior a 40 mg/dl nos homens e superior a  50 mg/dl nas 

mulheres. 

Factores que contribuem para o 
aumento dos valores de colesterol na 

corrente sanguínea 
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Anexo XIV - Sala de medição de parâmetros bioquímicos. 

 

 

Anexo XV - Representação da preparação semanal das pillboxes tendo em conta a folha terapêutica do 

utente. 
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Anexo XVI - Espaço criado a pensar nas futuras mamãs e nos produtos que podem ser utilizados durante a 

gravidez.  

 
 

Anexo XVII - Bolsas para oferecer às futuras mamãs. 
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Anexo XVIII - Folheto sobre saúde oral disponibilizado as futuras mamãs. 
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Anexo XIX - Montra realizada durante a campanha de promoção nos produtos da Lactacyd. 

 

 

Anexo XX - Formação sobre saúde oral nas crianças da Associação de Solidariedade Humanitária de Monte 

Córdova. 
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Anexo XXI - Apresentação sobre saúde oral às crianças da Associação de Solidariedade Humanitária de 

Monte Córdova. 
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Anexo XXII - Apresentação sobre saúde oral aos Idosos da Associação de Solidariedade Humanitária de 

Monte Córdova. 
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Anexo XXIII - Formação sobre saúde oral aos idosos da Associação de Solidariedade Humanitária de Monte 

Córdova. 
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A
nexo X

X
IV

 - Folheto inform
ativo sobre a pílula do dia seguinte. 

 

 

 

 

M
E

N
S

A
G

E
N

S
 IM

P
O

R
TA

N
TE

S
 S

O
B

R
E

 A
 

C
O

N
TR

A
C

E
P

Ç
Ã

O
 D

E
 E

M
E

R
G

Ê
N

C
IA

 
  - Todas as m

ulheres podem
 fazer contracepção 

de 
em

ergência, 
m

esm
o 

as 
que 

têm
 

contraindicações para o uso habitual da pílula; 
- N

ão protege contra as infecções sexualm
ente 

transm
issíveis (apenas o uso do preservativo); 

- N
ão é um

 m
étodo contraceptivo de uso regular; 

- P
ode ser adquirida gratuitam

ente nos centros 
de saúde e hospitais; 
- E

xistem
 m

arcas de venda-livre nas farm
ácias; 

- S
e tiver vóm

itos ou diarreia nas três horas que 
se seguem

 à tom
a da C

.E
., deverá repetir a C

.E
. 

im
ediatam

ente. 
- 

É
 

norm
al 

surgirem
 

algum
as 

queixas 
com

o 
cefaleias, tensão m

am
ária, tonturas ou fadiga, 

m
as geralm

ente são bastante lim
itadas e passam

 
após algum

as horas. 

 

C
aso ainda tenha dúvidas sobre a 

utilização deste m
edicam

ento fale 
com

 o seu farm
acêutico! 

 

252 830 150
 

E
 S

E
 O

 P
E

R
ÍO

D
O

 N
Ã

O
 S

U
R

G
IR

? 
  S

e o seu período estiver atrasado m
ais de 5 

dias 
ou 

for 
invulgarm

ente 
pouco 

ou 
m

uito 
abundante deverá consultar um

 profissional de 
saúde para realizar um

 teste de gravidez.  
D

eve esperar pelo m
enos três sem

anas após a 
relação desprotegida para fazer um

 teste de 
gravidez. S

e este for realizado m
uito cedo, os 

resultados podem
 não ser fiáveis. N

o caso de 
já estar grávida a pílula do dia seguinte não 
será eficaz. 
 O

 Q
U

E
 É

 M
A

IS
 E

FIC
A

Z: C
.E

.  O
U

 A
 

P
ÍLU

LA
 D

E
 TO

M
A

 D
IÁ

R
IA

? 
  A

 pílula de tom
a diária é m

uito m
ais eficaz que 

a contracepção de em
ergência.  

A
 pílula de tom

a diária tem
 um

a eficácia de 
99%

 
se 

for 
tom

ada 
de 

um
a 

form
a 

correta, 
regular e continuada.  
 

M
ITO

S
 E

 FA
LS

O
S

 C
O

N
C

E
ITO

S
 

  !
 A

 contracepção de em
ergência não é abortiva 

nem
 teratogénica; 

!
 A

 contracepção de em
ergência não aum

enta o 
risco de gravidez ectópica; 

!
 P

ode ser utilizada em
 qualquer idade: desde 

da prim
eira m

enstruação até à m
enopausa.  

!
 O

s 
adolescentes 

não 
têm

 
m

aior 
risco 

de 
efeitos adversos; 

!
 N

ão aum
enta o risco de cancro; 

!
 A

 contracepção de em
ergência não aum

enta o 
risco 

de 
com

portam
entos 

de 
risco/prom

iscuidade. 
 

“É a sua últim
a oportunidade de 

evitar um
a gravidez”

 



       
 

 
 

87 
R

elatório de Estágio em
 Farm

ácia C
om

unitária – Farm
ácia Faria 

 
   

  

        
            

 

  Q
U

A
N

D
O

 D
E

V
E

 S
E

R
 U

S
A

D
A

? 
  D

eve ser utilizada sem
pre que se teve relações 

sexuais desprotegidas e não se quer engravidar: 
"

 N
enhum

 dos parceiros utilizou contraceptivo; 
"

 quando não se estava a usar corretam
ente 

um
a 

contracepção 
regular 
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  O
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ar a pílula contraceptiva com
o 

m
étodo regular deverá continuar a tom
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Anexo XXV - Tipos de contraceção de emergência e respetivas características50. 

Método Nome Comercial Dose/via Indicação 

Dispositivo Intrauterino (DIU) 

cobre 
 Intra-uterino 

Nas 120 horas após RSNP 

ou falha contraceptiva 

Acetato de Ulipristal (AUP) 

(Modelador dos receptores de 

progesterona) 

EllaOne® 
30 mg - via oral 

Toma única 

Nas 120 horas após RSNP 

ou falha contraceptiva 

Levonorgestrel (LNG) 

(Progestativo) 

Norlevo® 

Postinor® 

Levonelle® 

1,5 mg - via oral 

Toma única 

Nas 72 horas após RSNP 

ou falha contraceptiva 

 

Anexo XXVI - Taxa de eficácia dos diferentes tipos de C.E.50. 

Método Taxa de eficácia 

Dispositivo Intrauterino (DIU) cobre >99% (nos 5 dias após RSNP) 

Acetato de Ulipristal (AUP) 

(Modelador dos receptores de 

progesterona) 

96% (nos 5 dias após RSNP) 

Levonorgestrel (LNG) 

(Progestativo) 

95% (<24h); 85% (24-48h); 58% (49-72h); 15 a 20% 

(72-120h) 

 
Anexo XXVII - Situações de indicação para a C.E.50. 

Método Falha contracetiva e necessidade de CE 

Preservativo 
Preservativo não utilizado desde o primeiro contacto do pénis com a 

vagina Rotura de preservativo Retenção de preservativo na vagina. 

CHC (pílula, adesivo, anel) 

Esquecimento de 2 ou mais dias na toma da pílula Atraso na 

colocação do adesivo ou anel de 2 ou mais dias RSNP por método 

barreira durante o uso de medicamentos indutores enzimáticos e nos 

28 dias após a sua suspensão. 

COP 

Esquecimento de > 36 h na toma da pílula RSNP por método barreira 

durante o uso de medicamentos indutores enzimáticos e nos 28 dias 

após a sua suspensão. 

Progestativo injetável Atraso superior a 4 semanas na realização da injecção. 

Métodos Intrauterinos 

(DIU, SIU) 

Expulsão parcial ou total de DIU/SIU RSNP nos primeiros 7 dias da 

colocação do SIU (não coincidindo a colocação com os primeiros 

dias do ciclo) Remoção de DIU/SIU sem recolocação imediata de 
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outro DIU/SIU ou inicio de outro contracetivo. 

Implante 

Atraso na remoção do implante RSNP por método barreira durante o 

uso de medicamentos indutores enzimáticos e nos 28 dias após a sua 

suspensão. 

 

Anexo XXVIII - Fluxograma auxiliar na intervenção farmacêutica na C.E.46. 

 

a Contracepção de Emergência

Solicitação do
medicamento de CE

Indicação de relação
sexual não protegida

< 17 anos?
Potencial gravidez?

Não

Amenorreia há mais de 4 semanas / gravidez
História de gravidez ectópica
Doenças de foro ginecológico
Doenças de coagulação
Doença hepática activa

Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína,
primidona?
Rifampicina?
Griseofulvina?
Hipericão?

Não

Relação sexual há mais de 72h?

Critérios de exclusão

Critérios de inclusão

Hipersensibilidade à susbstância activa?
Interacções?
Relação sexual não protegida, neste ciclomenstrual?
Utilização de CE neste ciclo menstrual?

Não

Não

Dispensa CE

Informação e Aconselhamento
Modo de actuação e grau de eficácia
Posologia
Efeitos secundários e forma de os minimizar
Perturbações menstruais prováveis
Se não surgir o fluxo menstrual na data esperada realizar teste de gravidez
CE não é método contraceptivo regular
CE não protege de DSTs

Em caso de surgir alguma situação não habitual solicitar à utente que informe o farmacêutico 
Caso a menstruação tenha uma atraso superior a 5 dias no caso de levonorgestrel ou 7 dias
no caso do ulipristal, recomendar a realização de um teste de gravidez
Reacções Adversas - registar e notificar o Sistema Nacional de Farmacovigilância

Sim

Si

m

Sim

Sim

Sim

Sim

Referenciar ao médico

Identificação de outros medicamentos

Identificação de outros problemas de Saúde

Identificação

Prescrição médica de CE

Av
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çã

o
In
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rv
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o
e

se
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en
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Não

Seguimento

As
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Anexo XXIX - Folhetos informativos sobre os cuidados a ter com os cães e gatos 

 

 
 

 

!
!
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!
!
!
!
!
!
!

Os parasitas externos mais frequentes são as pulgas e as carraças. Os piolhos e os ácaros também têm 
alguma importância nestes animais. Atualmente, há uma preocupação crescente com os mosquitos e os 
flebótomos, causadores de Leishmaniose e a Dirofilarose, doenças em expansão no nosso país. 

Qual o antiparasitário mais adequado? 
Existem muitos medicamentos disponíveis no mercado para o combate destes parasitas. A escolha do 
antiparasitário adequado a cada animal depende de um conjunto de critérios, tais como o ambiente em que o 
animal está inserido, o tipo de alojamento, o grau de exposição a que está sujeito e a forma de aplicação do 
produto. 
Alguns medicamentos, para além da ação contra os parasitas externos, conferem também alguma proteção 
contra alguns parasitas gastrointestinais (endectocida). 
 
Quando desparasitar? 
O combate ao parasitismo externo deve ser permanente, durante todo o ano, e não apenas nas alturas de 
maior calor. 

Quais os produtos mais utilizados? 
 

 Pulgas Carraças Ácaros Piolhos Mosquitos Endectocida 

Advantage x      

Advantix x x   x  

Advocate x  x   x 

Frontline x x  x   

Pulvex x x   x  

 

Regras para prevenir infestações parasitárias nos animais: 

 

 

 

 

 

DESPARASITAÇÃO EXTERNA DO CÃO 

1. Utilizar um champô insecticida adequado 

3. Aplicar regularmente medicamentos em 
pipeta e/ou coleiras insecticidas 

2. Desinfestar os locais onde os animais 
habitam 

4. Tosquiar os animais, de modo a facilitar a 
higiene da pele e do pelo 

5. Desparasitar todos os animais que coabitam 
no mesmo espaço 

6. Promover a desparasitação interna dos 
animais e todas as pessoas da família 

Nesta farmácia ajudamos a cuidar dos seus animais! 
Contacte-nos!  

252 830 150 

CUIDADOS A TER COM O 
SEU CÃO 

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!

! Nemátodos Céstodos 

Drontal Plus x x 

Drontal Puppy x  

Heartgard x  
Strongid x  

A ALIMENTAÇÃO 
 

Uma alimentação correta é a base de uma boa saúde, quer humana, quer animal.  É importante que a 
alimentação diária do cão consiga satisfazer as suas necessidades nutricionais, que variam de acordo com 
a sua idade, raça, nível de atividade, estado reprodutivo, ambiente e estado  de saúde. 
 

Cachorros 
Deverão fazer 3 a 5 refeições diárias, com pequenas quantidades do alimento indicado para o seu peso e 
faixa etária. Os alimentos comerciais da gama “Puppy” têm elevado índice de energia metalizável e grande 
teor proteico. São adequados até à idade adulta (na maior parte das raças: 12 meses de vida). 
 

Adultos 
Deverão fazer 2 refeições por dia, por exemplo de manhã e à noite, com a quantidade indicada para o seu 
peso, tendo 15 minutos disponíveis para fazer a refeição. Este regime alimentar permite um maior controlo 
nutricional e comportamental da alimentação do animal. 
 

Fêmeas gestantes e em lactação 
Nestes casos o animal deve ter sempre à sua disposição alimento. Dado o aumento no metabolismo, o 
alimento privilegiado, para esta fase, é aquele que conseguir suprir as necessidades de proteína e energia. 
O alimento de cachorro é o mais adequado, e servirá também de alimento para as crias, na fase do 
desmame. 
 

Séniores 
A partir dos 8 anos, o alimento deverá ser alterado para aquele que contribua para a prevenção da patologia 
renal e cardíaca. Os alimentos formulados para os cães séniores têm normalmente restrição em sódio. 
 

O BANHO 
 

Qual a frequência do banho do cão? 
A frequência do banho varia com alguns factores, como a raça, o tipo de pele do animal, assim como o grau 
de sujidade e o tipo de instalações que este habita. Raças com maior predisposição para problemas de 
pele, como os Cocker Spaniel, por exemplo, poderão tomar banho regularmente (uma vez por mês ou de 6 
em 6 semanas).  Cães de pelo curto, como o Doberman ou o Boxer, podem tomar 
banho com muito menos frequência. Os cães com acesso aos exterior têm maior 
probabilidade de se sujar, logo a frequência da necessidade do banho aumenta. 
 
Como realizar o banho? 
Em primeiro lugar, deverá utilizar um champô indicado para o cão, uma vez que a 
pele destes possui características diferentes da pele de outras espécies (i.e. o pH 
nos cães é de aproximadamente 5 enquanto que o pH da pele dos seres humanos é de aproximadamente 
7). 
Em segundo lugar, deverá proteger as orelhas do animal de forma a evitar a entrada de água para o canal 
auditivo. O banho deve ser dado no interior, na ausência de correntes de ar e com água tépida. 

• Molhar todo o corpo do animal, começando na parte de trás e ir 
avançando até à cabeça. 

• Proteger os olhos, para que o contacto com a água não assuste o 
animal. 

• Aplicar champô e massajar com as mãos ou com uma escova de 
borracha. 

• Enxaguar muito bem com água limpa, uma vez que os restos de champô 
na pele do animal pode causar prurido e dermatites. 

• Garantir que o pelo fica bem seco, poderá recorrer a um secador de cabelo. 

A OTITE EXTERNA 
 
O que é? 
É um processo inflamatório do ouvido acompanhado de dor e alterações da mucosa. 
 
Quais os sinais? 

• Prurido e desconforto. Os cães coçam as orelhas com as patas e esfregam os ouvidos no chão 
ou sacodem a cabeça. 

• Alteração visível da mucosa do canal auditivo. 
• Odor desagradável no local. 
• Cerúmen em elevada quantidade. 

 
Quais as causas? 

• Infecciosas: Bactérias ou leveduras, 
geralmente acompanhada por pus.  

• Parasitárias: Ácaros. Extremamente 
pruriginosas.  

• Ceruminosas: Excesso de produção de 
cerúmen, que não é fisiologicamente 
eliminado Alguns. A acumulação desta 
secreção vai causar fermentação e 
posterior inflamação do ouvido 

Como tratar? 
• Limpeza do canal auditivo: GoPet Toalhitas higiénicas; Otoclean, Omniotic. 
• Nos cães de orelhas levantadas, a limpeza deverá ser mesal, enquanto que nos cães de orelha 

caída a limpeza deverá ser mais frequente (cada 8 a 10 dias). 
• O tratamento deverá ser prescrito pelo Médico-Veterinário e direccionada à causa subjacente. 

DESPARASITAÇÃO INTERNA DO CÃO 

Os parasitas internos do cão, vulgarmente conhecidos por lombrigas e ténias, colonizam o estômago  e o 
intestino dos animais e alimentam-se dos nutrientes que a este se destinavam.  
 
Quando desparasitar? 

• Iniciar a desparasitação interna a partir das 2 semanas de vida com um nematocida (atua sobre as 
lombrigas).   

• Até às 6 semanas pode fazer desparasitações semanais. Às 6 semanas dever-se-à acrescentar um 
tenicida (Céstodos) e administrar mensalmente até aos 6 meses de vida. 

 
Quais os produtos mais utilizados? 

Para garantir o sucesso destes 
tratamentos, é recomendado que, na 
altura de tratar um animal, se tratem 

todos os animais que com ele habitam, 
quer da mesma espécie, quer de 
espécies diferentes (ser humano). 
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! Animal Ambiente Administração no animal e acção no 
ambiente 

Advantage x   

Frontline Combo x  x 

Frontline x   
Bolfo casa  x  

 

Nesta farmácia ajudamos a cuidar dos seus animais! 
Contacte-nos!  

252 830 150 

CUIDADOS A TER COM O 
SEU GATO 

O CONTROLO DAS PULGAS 

As pulgas são parasitas externos que causam sempre grande 
preocupação aos proprietários dos animais.  
As pulgas são difíceis detectar no animal, uma vez que se 
escondem facilmente, emaranhando-se no pelo ou saltando. No 
entanto existem métodos indiretos que permitem perceber se há 
ou não infestação por estes parasitas. O mais fidedigno prende-
se com a existência dos excrementos das pulgas adultas na 
pele. Estes excrementos aparecem entre o pelo com aspecto de  
“areia” de cor negra, que facilmente se dissolvem em sangue, 
quando humedecidos. 
 
Como controlar as infestações? 
Existem vários métodos que permitem controlar eficazmente as infestações por estes insectos. 
O recurso a antiparasitários externos é fundamental, de administração quer nos animais, quer 
no ambiente. 
Alguns procedimentos de higiene podem também ser adoptados, tais como lavar e aspirar os 
locais e utensílios do animal e aplicar insecticidas nos locais de higienização menos acessível. 
 
Quais são os produtos mais utilizados? 
 
 

!

!

!

!

SINAIS DE SAÚDE 
 
O gato é um animal gracioso e simpático, de movimentos harmoniosos, ágil e seguro. Algumas 
características comportamentais fazem com que seja único entre as demais espécies 
domésticas.  

• O gato manifesta um cuidado extremo com a pelagem, que o faz ocupar grande parte 
do seu tempo a lamber, alisar e desembaraçar o pelo e a remover o pelo morto.  

• Instintivamente desloca-se a um aglomerado de terra ou areia para urinar e defecar, 
cobrindo os excrementos de forma a ocultar a sua presença.  

• Alimenta-se várias vezes ao longo do dia, petiscando pequenas quantidades de cada 
vez.  

• As necessidades de repouso são elevadas, dormindo, na totalidade, cerca de 16 horas 
por dia. 

Alterações nestes comportamentos específicos podem indicar, direta ou indiretamente, que a 
saúde do animal está comprometida 

BOLAS DE PELO 
 

Durante a higiene da pelagem, os gatos ingerem grandes quantidades de pelo. No estômago, 
estes pelos aglomeram-se em estruturas chamadas tricobezoares (ou bolas de pelo, como são 
vulgarmente chamadas). Estas estruturas mantêm-se alojadas no estômago, sendo 
responsáveis por gastrites que conduzem a episódios de vómito. Para o controlo dos 
tricobezoares é fundamental a administração de pastas de malte, que atuam com laxantes, 
facilitando a progressão dos pelos pelo trato gastrointestinal, até à sua expulsão nas fezes. 

DIARREIA NO GATO 
 
A diarreia é um sinal clínico muito comum nos animais, podendo ser secundária a várias 
doenças Esta caracteriza-se por um aumento no número de dejecções, sendo importante 
determinar a sua causa para posteriormente se poder realizar o tratamento mais adequado. 

Quais as causas? 
• Infecciosas: parasitas, vírus e bactérias. 
• Alimentares: alteração alimentar, intolerância alimentar, sobrealimentação. 
• Tóxicas: medicamentos, insecticidas.  

 
Como tratar? 
Independentemente da sua origem, a hidratação do animal é o primeiro passo no tratamento. 
De seguida deverá ter em atenção a alimentação do animal, oferecendo um alimento 
especialmente formulado para esta situação, que assegura a nutrição do animal ajudando, 
simultaneamente, o seu intestino a recuperar. 
Poderá ainda ser necessário fazer antiparasitários  internos e/ou antidiarreicos, de acordo com 
o que o seu farmacêutico ou médico veterinário recomendar. 

A CONTRACEPÇÃO NA GATA 

Reprodutivamente, as gatas são consideradas espécies poliéstricas sazonais, o que significa que 
apresentam vários ciclos reprodutivos em determinada altura do ano.  
As manifestações de estro (cio), nas gatas, são bastante típicas e diferentes das apresentadas 
por outras espécies:  

• Vocalizações exuberantes 
• Ansiedade 
• Alterações na postura (rebolam-se, levantam os quartos traseiros e lateralizam a cauda) 

 
Que método escolher?  
 

• Contracepção oral: medicamentos hormonais com 
propriedades anti-ovulatórias que quando usados corretamente 
impedem o estro e as suas manifestações nas gatas. 

A posologia recomendada é a administração única de 5mg por animal, 
de 15 em 15 dias. 
A contracepção oral NUNCA deverá ser feita antes do 1º cio, durante o 
cio, durante a gestação ou durante a lactação. 
 

• Contracepção por via cirúrgica: a esterilização cirúrgica é outro método de 
contracepção, sendo ele definitivo e irreversível. Neste procedimento, removem-se os 
ovários e o útero da gata, deixando de haver atividade reprodutiva, desaparecendo os 
episódios de estro. 

 

MEDICAMENTOS PERIGOSOS PARA O GATO 
 

Muitas vezes as pessoas, por ignorância, e na tentativa de medicar espontaneamente os seus 
animais, administram-lhes medicamentos de uso humano. Contudo é preciso esclarecer que os 
medicamentos de uso humano não são adequados aos animais, e que a sua administração 
pode conduzir a intoxicações muito graves e por vezes fatais.  

• Paracetamol (Ben-u-ron): Apenas meio comprimido pode ser fatal para um gato adulto. 
• Ibuprofeno (Brufen) 
• Peritrina e piritróides sintéticos: compostos presentes nos antiparasitários externos 

usados nos cães sendo altamente tóxicos para os gatos. 

Como proceder em caso de intoxicação? 

As intoxicações causadas por estas substâncias são normalmente graves e requerem uma 
intervenção rápida. No caso da administração oral, deve promover-se a emese (vómito) nas 2 
primeiras horas após a ingestão, por exemplo com peróxido de hidrogénio. Aconselhe-se com o 
seu farmacêutico ou médico veterinário. 
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Anexo XXX - Ciclo de vida de Ixodes ricinus (carraça)67. 

 
 

Anexo XXXI - Ciclo de vida de Ctenocephalides felis (pulga) 67. 
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Introducción 
La oficina de farmacia en España es la practica profesional ejercida por un mayor 

numero de farmacéuticos con la licenciatura en Farmacia1. 

La Farmacia según el Decreto ley 16/1997, de 25 de Abril es un establecimiento 

sanitario privado de interés público, sujeto a la planificación sanitaria que establezca las 

Comunidades Antónomas, en lo que el farmacéutico titular-proprietario de la misma, 

asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deberá prestar los servicios básicos a la 

población. Estés servicios pasan por:  

La adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y 

productos sanitarios; 

La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas; 

La garantía de la atención farmacéutica, en su zona farmacéutica, a los núcleos de 

población en los que no existan oficinas de farmacia; 

La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y según 

los procedimientos y controles establecidos. 

La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes. 

La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, a fin de 

detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los organismos 

responsables de la farmacovigilância. 

La colaboración con la Administración Sanitaria en la formación e información 

dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. 

Entre otros1. 

Según el Decreto Ley 29/2006, de 27 de julio, "Garantías y uso racional de 

medicamentos y productos sanitarios", los farmacéuticos de una farmacia de oficina tienen 

la responsabilidad de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, e promover la 

utilización racional de los medicamentos a través de la dispensación informada al 

paciente2. 

La Organización Mundial de la Salud considera al Sistema Sanitario español el séptimo 

mejor del mundo porque el modelo español permite que el 99% de la población disponga 

de oficina en su lugar de residencia1. 
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1. Farmacia Rafael Areñas Velasco 
 

1.1. Medio ambiente y Ubicación 

La farmacia Rafael Areñas Velasco (Figura 1) se encuentra ubicada en Centeno 5. El 

establecimiento está situado en un barrio donde la población es mayoritariamente anciano. 

Los clientes son en su mayor parte habitantes del barrio, ya fidelizados y todos 

conocidos. Los farmacéuticos tienen una estrecha relación con los clientes. 
 

 
Figura 1: Farmacia Rafael Areñas Velasco. 

 

1.2. Espacio físico de la farmacia 

Existen cinco áreas distintas en la farmacia: área de servicio público, rebotica, almacén, 

laboratorio y aseos. 

Todos los días se registra la temperatura del almacén y de la nevera, a través de los 

termómetros existentes en estas áreas.   

 

1.2.1. Área de servicio público 

La farmacia tiene dos ordenadores para el servicio, así como una selección de 

productos destacados en la área de servicio público (Figura 2). Gamas de productos 

cosméticos (cremas solares) y productos a base de hierbas (como Bio3®) son los que tiene 

más destaque (Figura 3). Detrás del mostrador hay productos que tiene una mayor rotación, 

como productos de higiene oral, repelentes de mosquito y productos curativos 
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(Compeed®). A pesar de ser verano, la farmacia también tiene productos para el resfriado, 

como lo Frenadol®, en el área de servicio publico. 

Existe también la posibilidad de la medición de la presión arterial y de pesar al 

paciente.  

Para facilitar el proceso de recolección de medicamentos caducados en la entrada hay 

un contenedor del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE). 

 

 
Figura 2: Área de servicio público. 

 

 
Figura 3: Productos destacadas en la área de servicio público. 
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1.2.2. Área de almacenamiento 

Los productos que son muy buscados por los cliente, como Omeprazol, Metformina, 

Paracetamol y Sinvastatina, se ordenan en grandes cantidades para evitar el 

desabastecimiento. Estos están en cajones separados de las restantes medicinas. En el 

almacén también hay un espacio para guardar las medicinas de los clientes que han sido 

reservadas.  

 

1.2.3. Rebotica 

La rebotica es donde están la mayoría de los medicamentos y está conectada 

directamente con el área de servicio publico (Figura 4). 

En las estanterías están los sobres, jarabes, gotas orales, compresas y algodón.  

en los cajones están los restantes medicamentos (comprimidos, comprimidos 

efervescentes y parches). 

En la nevera se encuentran los medicamentos que requieren temperaturas más bajas, 

entre 2-8ºC. 

Es aquí donde se realiza la verificación de las recetas y hace su organización en lotes. 

En esta zona hay dos armarios donde se disponen la bibliografía obligatoria (Libro 

recetario, Libro oficial de contabilidad de estupefacientes, Real Farmacopea Española y 

Europea y Formulario Nacional) y toda la información de las formaciones atendidas. 

 

 
Figura 4: La rebotica donde están la mayoría de los medicamentos. 
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1.3. Horario de atención al público 

La Farmacia Rafael Areñas Velasco trabaja 8 horas al día, de lunes a viernes, de las 

9:30h hasta las 13:45h e de las 17:00h hasta las 20:00h. En verano por la tarde el horario es 

desde de las 17:30h hasta las 20:30h. La farmacia también trabaja los sábados, de las 

10:00h hasta las 13:45h. Yo hice mis prácticas por las mañanas de lunes a viernes. 

 

1.4. Equipo de trabajo 

El equipo de la farmacia se compone por uno farmacéutico titular, Rafael Areñas 

Velasco y una farmacéutica adjunta Natalia Alberquilla. 

 

2. Libros Oficiales y Fuentes de Información 
Los libros oficiales que son obligatorios en la farmacia son: libro recetario oficial, libro 

de estupefacientes y la Real Farmacopea Española3. 

Lo libro recetario oficial sirve para dar entrada a todas las recetas de psicótropos, 

estupefacientes, especial control médico (ECM), fórmulas magistrales, medicamentos de 

uso humano para veterinaria y recetas susceptibles de llevar un registro, dispensadas el día 

anterior. En el libro de recetario es necesario escribir el número de receta (números 

consecutivos, que se anotarán en el sellado de la receta), la fecha de dispensación (día, mes 

y año), el tipo de prescripción (por ejemplo seguridad social, seguro privado y particular), 

el nombre y apellidos del facultativo prescriptor, el precio del medicamente y 

observaciones4.   

Lo libro de estupefacientes (Figura 5) sirve para dar entrada de todos los 

estupefacientes (recibidos por los almacenes) y todas las salidas (las dispensadas en la 

farmacia) de los mismos. En un movimiento de salida de estupefacientes se tiene que 

anotar los siguientes datos: 
• La fecha de dispensación;  

• Número de la receta oficial de estupefacientes, o de la posición en la hoja de receta 

electrónica;  

• Número de envases o cantidad de producto dispensado; 

• Nombre del médico prescriptor; 

• Número de envases o cantidad de productos existentes en la Oficina de Farmacia 

tras el  movimiento de salida4.  
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Durante los primeros quince días de enero, se enviará una relación de los movimientos 

de estupefacientes habidos en el año anterior, cumplimentando el impreso oficial que 

existe para el caso. Esta declaración deberá realizarse incluso cuando en ese año no haya 

habido movimientos de entrada o salida de estupefacientes4. 

La farmacia tiene que ter un vale del "Talonario oficial de vales de entregas de 

estupefacientes para Farmacias, Almacenes y Laboratorio" firmado y sellado por el 

inspector farmacéutico que servirá para enviarlo a los almacenes mayoristas para poder 

disponer de estupefacientes en la farmacia4. 

La Real Farmacopea Española es un libro que contiene el código de referencia para 

todos los parámetros relacionados con el medicamento, autoridades sanitarias, 

universidades, reales academias de farmacia, hospitales, oficinas de farmacia y industria 

farmacéutica5.  

 

   
Figura 5: Libro de estupefacientes. 

 

3. Gestión de la farmacia 
 

3.1. Programa informático 

El programa informático utilizado en la farmacia es el Unycop Win®. Es un sistema 

que simplifica de manera segura, intuitiva y fácil la gestión de la farmacia, optimizando sus 

recursos6. 

 

3.2. Contabilidad y gestión en farmacia 

Las farmacias tienen un papel fundamental en la promoción de la salud pública, pero no 

se puede olvidar que esta se basa en la venta de productos, teniendo en vista objetivos 

comerciales. 
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Una buena gestión asegura la disposición de los productos en las mejores condiciones 

económicas para satisfacer las necesidades de venta. 

Para hacer una buena gestión es necesario conocer los clientes de la farmacia, tipos de 

prescripción de los médicos, publicidad de las medicinas no sujetas a prescripción médica 

y la demanda estacional. El programa informático ayuda a hacer los pedidos a los 

almacenes día a día y a los laboratorios para mayores reposiciones a través de la estadística 

de las ventas. 

 

3.3. Acuerdos con entidades 

Dentro del Sistema de la Seguridad Social existe regímenes especiales como ISFAS y 

MUFACE.  

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es un Organismo Público, con 

personalidad jurídica diferenciada y autonomía de gestión, que tiene como misión 

gestionar uno de los mecanismo de protección social que integran el Régimen Especial de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, proporcionando 

satisfacción a las necesidades de sus beneficiarios a través de las prestaciones que 

constituyen el objeto de su acción específica7. 

Otro régimen especial del Sistema de Seguridad Social español es el Régimen del 

Mutualismo Administrativo, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 

del Estado (MUFACE), Organismo Público dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. MUFACE representa los funcionares de la administración 

Civil del Estado. 

 

3.4. Pedidos y adquisiciones 

 El farmacéutico es responsable por adquirir los medicamentos a laboratorios o 

almacenes de distribución legalmente autorizados. También es responsable de que los 

productos adquiridos estén legalmente autorizados por las autoridades sanitarias españolas. 

Las oficinas de farmacia no podrán adquirir: Medicamentos no registrados en España; 

Especialidades farmacéuticas en la presentación de envase clínico, salvo para su 

dispensación a Clínicas o Hospitales; Medicamentos de uso hospitalario, salvo para su 

dispensación a clínicas o Hospitalario4. 

Los pedidos se hacen directamente al laboratorio y/o los almacenes mayoristas. Hay 

pedidos que se hacen diariamente para reponer las cuantidades mínimas obligatorios y 

pedidos por oferta de un laboratorio que están mediados por un visitador del laboratorio. 
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Este visitador del laboratorio se encarga de informar a la farmacia cual son los nuevos 

productos lanzados al mercado y las ofertas que tienen. La compra a laboratorios suponen 

una ventaja económica y tener stock suficiente para atender la demanda sin pedir 

diariamente.  

Hay también los pedidos que se realizan en caso urgente o cuando es un encargo. 

Cualquiera de estas modalidades es hecha con el objetivo de garantizar la satisfacción 

de las necesidades de los clientes.  

 

3.5. Proveedores 

Los principales proveedores son Cofares, Hefame y Cecofar, cooperativas en las que 

los propios farmacéuticos son los dueños. También existen distribuidoras como Alliance 

Health Care. 

La elección del proveedor cae en aspectos tales como: velocidad de entrega, existencia 

de productos, lo que ofrece las mejores condiciones para el pago, el mejor servicio, el 

menor número de escasez de productos y la entrega rápida. Para un bueno funcionamiento 

de la farmacia es necesario trabajar con más de un proveedor, garantizando que no hay 

productos de interrupción y la insatisfacción de los usuarios. 

 

3.6. Recepción y verificación de los pedidos 

Cuando los productos son recibidos en la farmacia es importante verificar tres aspectos 

fundamentales: el estado dos productos recibidos (caducidad, aspecto y conservación); que 

los productos recibidos son los que se solicitaron; que los productos recibidos 

corresponden con los que figuran en el albarán de entrega del proveedor4. Cuando llega u 

pedido se tiene que mirar si hay algún medicamento para guardar en nevera a fin de no 

interrumpir la cadena de frío4,9. 

Los albaranes que hayan sido reclamados deben ser guardados para el seguimiento de 

la reclamación4. 

Todas las facturas deben ser revisadas con el albarán de entrega y archivadas para su 

contabilidad4. 

 

3.7. Almacenamiento de los productos 

3.7.1. Control de temperaturas 

Todos los días, por la mañana se controla la temperatura tanto del frigorífico como del 

local de la farmacia, que deberán estar entre los 2-8ºC y 15-30ºC9. 
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Los datos quedan registrados en los anexos correspondientes, "Registro de la 

temperatura del local" y "Registro de temperatura del frigorífico", donde se anotará, día, 

hora, temperatura máxima y mínima y persona que realiza la medición (Anexo I). 

 

3.7.2. Caducidades 

Todos los meses se hace un control de las caducidades de todos los productos 

almacenados en la farmacia. Hay un libro con lo registro de las caducidades de cada 

producto y cuando se empieza un nuevo mes se separan los productos que caducan de los 

otros. Los medicamentos que se retiran se disponen en una caja para su posterior 

devolución y abono9. 

 

3.7.3. Devoluciones 

La devolución se hace cuando los productos están caducados o no están aptos para 

dispensación. Los productos caducados se devuelven a través del proveedor habitual. 

En la farmacia hay unos contenedores especiales (SIGRE) para que las personas 

depositen los productos caducados o que no utilizan para que se manden a almacenes para 

destrucción controlada. 

 

4. Dispensación de Medicamentos y Productos de Salud 
 

4.1. Símbolos, siglas y leyendas en el cartonaje de las especialidades farmacéuticas 

La información contenida en lo envase de los medicamentos (Anexo II) es regulada por 

la siguiente legislación:   

• Real Decreto 1345/2007, que regula el procedimiento de autorización registro y 

condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano10; 

• Ley 29/2006 de 26 de Julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios11; 

• Circular I/2004, sobre las instrucciones relativas a la optimización del Código 

Nacional12. 

Según la legislación, los símbolos, siglas y legendas que deben aparecer en el envase de 

los medicamentos son los incluidos en las figuras 6, 7 y 8. 
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Figura 6: Símbolos que pueden aparecer en el envase de los medicamentos. 

 

 
Figura 7: Siglas que pueden aparecer en el envase de los medicamentos. 

 

 

Figura 8: Leyendas que pueden aparecer en el envase de los medicamentos. 
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Así es importante tener en cuenta lo que lo aparece en lo envase. El cupón (Figura 9) 

indica los artículos financiables por las diversas entidades y se tiene que recorta y pega en 

la receta o en la hoja, si es receta electrónica (Anexo III).  

El cupón precinto está presente en todos los medicamentos que se adquieren con receta 

de la Seguridad Social. Identifica de forma inequívoca a cada formato y aparece troquelado 

para su fácil extracción. Tiene dos zonas:  

• Zona A - A.S.S.S. (Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social); Cícero " " 

(Aportación reducida); TLD (Tratamiento de larga duración); Especialidad y forma 

farmacéutica; Ofertante (Laboratorio ofertante al SNS); XXXXXX.Y (Código Nacional). 

• Zona B - código de barras: 847000 (Especialidad farmacéutica en España) + 

Código Nacional con dígito control. 

 

 
Figura 9: Ejemplo de uno cupón precinto. 

 

En la figura 5 se puede ver destacada una línea rodeando la mitad superior del precinto. 

Esta es uno ejemplo entro los símbolos del precinto y significa que es solo dispensable con 

visado de inspección. Necesitan de este visado, medicamentos de Diagnóstico 

Hospitalario, Especial Control Médico, vacunas, entre otros10,11,12. 

 

4.2. Medicamentos Sujetos a Prescripción Médica 

El Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre regula las recetas médicas y órdenes de 

dispensación. La receta medica (Figura 10) es uno documento de carácter sanitario, 

normalizado y obligatorio a través el cual los médicos, odontólogos, podólogos, legamente 

facultados para ello, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios 

sujetos a prescripción medica, para su dispensación por uno farmacéutico13.  



Informe de Prácticas en Oficina de Farmacia 

Farmacia Rafael Areñas Velasco 

- 11 -  
 

 

 
Figura 10: Receta medica oficial. 

 

Las recetas pueden venir en papel o en soporte electrónico y deberán tener una hoja de 

información al paciente para facilitar el uso adecuado de los productos. 

Una receta es valida solo cuando contiene los datos básicos obligatorios relacionados 

con el usuario, el médico prescriptor y el medicamento prescripto, tal como se puede 

verificar en la figura 6.  

Datos del usuario: nombre, dos apellidos y año de nacimiento; código de identificación 

personal (si es ciudadano extranjero y no dispone de la tarjeta se establecerá el código 

asignado en su tarjera sanitaria europea o su certificado provisional sustitutorio o el 

número de pasaporte para extranjeros); DNI o NIE (número de identificación de 

extranjeros) - solo en caso de psicótropos y estupefacientes de la persona que lo recoge.  

Datos del médico prescriptor: nombre y dos apellidos; la población y dirección donde 

ejerza; número de colegiado o en el caso de recetas médicas del SNS, el código de 

identificación asignado por las administraciones competentes y la especialidad que ejerza; 

en las recetas médicas del ISFAS, en lugar del número de colegiado podrá consignarse el 

número de tarjeta militar de identidad del facultativo; firma. 
Datos del medicamento prescripto: denominación del medicamento o del principio/s 

activo/s; Dosificación y forma farmacéutica; Vía o forma de administración (si necesario); 

Posología; Número de envasa; Existen casos en que se podrá dispensar más de 1 envase 
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por receta (por ejemplo las recetas de tratamiento de larga duración (TLD) se puede 

dispensar hasta un máximo de 4 envases por receta, a excepción de las insulinas viales 

multidosis y la hormona de crecimiento en presentación de viales de 4 U.I. de los que se 

podrá prescribir hasta un máximo de 26 envases)14. 

Existen varias entidades con recetas propias. A nivel nacional están las del Sistema 

Nacional del Salud, MUFACE (funcionarios), ISFAS (fuerzas armadas) y Mugeju 

(mutalidad general judicial). Estas tres ultimas tienen una aportación del 30%, mientras 

que las del SNS tienen una aportación que varia en función de la renta y del carácter de 

pensionista que tenga o no el usuario (Tabla 1). 

 
Tabla 1: Código del beneficiario y su aportación4,9. 

Código Aportación 

TSI 001 Exentos 

TSI 002 10% 

TSI 003 40% 

TSI 004 50% 

TSI 005 60% 

 

La farmacia cobrará en la dispensación la aportación que indique la receta (Tabla 2) y 

cada receta tiene distintos tipo de aportaciones (Tabla 3). 

 
Tabla 2: Porcentaje de aportación sobre el precio del medicamento4,9. 

Usuario Activos Pensionistas 

- Pensiones no contributivas   

- Sin subsidio de desempleo  

- Síndrome tóxico   

- Rentas de integración social 

- Accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional 

0% 0% 

Rentas inferiores a 18 000€ 40% 10% (límite mensual - 8€) 

Rentas entre 18 000 y 100 000€ 50% 10% (limite mensual - 18€) 

Rentas superiores a 100 000€ 60% 60% (limite mensual - 60€) 
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Tabla 3: Tipos de aportaciones atendiendo al tipo de receta4,9. 

Tipo de receta MUFACE ISFAS SNS 

Medicamentos con 

cupón precinto 
30% 30% Variable 

Medicamentos y efectos 

con cupón precinto y 

cícero 

10% hasta un 

máximo de 2,65€ 

10% hasta un 

máximo de 2,65€ 
Variable 

Fórmulas magistrales y 

productos galénicos 
30% 30% Variable 

Pañales para la 

incontinencia de orina, 

vacunas, DH y ECM 

30% con visado 30% con visado Variable 

 

La farmacia puede dispensar los medicamentos hasta 10 días a partir de la fecha de 

prescripción y 5 días antes de la misma.  

 

4.2.1. Facturación de recetas, entrega y liquidación 

Durante el mes las recetas en papel son agrupadas en conjuntos de 25 y cuando si 

dispensa 1000 recetas o si completa el fin de mes, si hace la entrega. las recetas son 

introducidas en una caja identificada con la respetiva pegatina: SISCATA, Receta 

electrónica y Contingencia22.  

En el caso de recetas electrónicas si tiene que entregar todas las "hojas cupones 

precinto" correspondientes a las recetas dispensadas en el mes de facturación 

correspondiente, puesto que de no entregarlas no se podrán facturar en meses posteriores. 

Estas hojas son introducidas en una caja blanca identificada mediante la pegatina de 

"Receta Electrónica", con lo impreso de receta electrónica (Anexo IV). La cantidad 

indicada en la anotación “Nº de hojas cupón precinto entregadas” del impreso tiene que ser 

el número real de hojas cupones precinto contadas de forma manual, esto mismo se aplica 

para el apartado de “Nº de cupones-precinto” 22. 

El conductor de Cofares rellenará el impreso como rellena el del resto de cajas 

papel22. 

El día uno de cada mes, a las 00:00 horas, se empieza con hojas de cupones nuevas22.  
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4.3. Medicamentos no Sujetos a Prescripción Médica 

Los medicamentos que se dispensan sin receta medica son denominados por 

medicamento de venta libre o medicamentos Over The Counter (OTC) y son indicados 

para tratar enfermedades o problemas menores. Las Especialidades Farmacéuticas 

Publicitarias (EFP) son uno ejemplo de estos medicamentos y están excluidos de la 

financiación con cargo al SNS. Las OTCs tampoco tienen financiación del SNS, tiene 

precio libre y su publicidad sólo pode hacerse a profesionales de salud4,17. 

Para que la dispensación sea eficaz es esencial que el farmacéutico tenga 

conocimientos sobre las patologías, capacidad para identificar el problema y conocer todos 

los medicamentos que tiene en su farmacia para decidir cuál es más indicado para 

dispensar. Si es la primera vez que se va utilizar el medicamento, lo farmacéutico debe 

garantir que el paciente conozca para que se usa lo medicamento, cuánto ha de usar, 

durante cuanto tiempo y otra información sobre seguridad, efectividad y conservación. Si 

no es la primera vez, si debe preguntar se el producto está siendo efectivo y seguro17. 

 

4.4. Medicación asistida por el farmacéutico 

El consejo farmacéutico es un aspecto muy importante en la farmacia de oficina. Es 

necesario que haya un intercambio de información entre el farmacéutico y el paciente para 

saber para quién es la medicación, si los toma con otras medicinas, si tiene alergias, si está 

embarazada o lactando, entre otros. Es importante que el paciente conozca el objetivo del 

tratamiento y como debe tomar la medicina. Si el tiempo desde el inicio del problema es 

superior a 7 días, se derivará al medico. Si con medicación el paciente no mejora tras 3-4 

días, también se derivará al médico4,17. Las situaciones más recurrentes son personas que 

tienen irritaciones/alergias en los ojos y buscan algo en la farmacia. lo que se hace primero 

es dispensar un tratamiento simple como por ejemplo suero fisiológico o un anticongestivo 

(por ejemplo Vispring®). 

Con el inicio del verano, comienza la demanda de productos adelgazantes y de pérdida 

de peso, donde es importante tener en cuenta si la persona tiene alguno problema de salud 

(hipertensión, problemas de  toroides... entre otros). 

 

4.5. Dispensación de productos que requieren controles especiales (visado de 

inspección) 

El visado de inspección es una medida de verificación de la conformidad del 

tratamiento prescrito en el SNS. A través de este visado de inspección los servicios 
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sanitarios autorizan la dispensación para un determinado usuario de medicamentos y 

productos farmacéuticos que exigen un control especial4,9.  

Existen varias especialidades que requieren un sello visado: 

• Las especialidades de diagnostico hospitalario; 

• Las especialidades con cupón precinto diferenciado; 

• Las medicinas de especial control medico; 

• Los productos dietoterápicos y dietas de nutrición enteral; 

• Los extractos hiposensibilizantes y vacunas; 

• Las Especialidades del grupo C10 AA: "Inhibidores de la HMG CoA Reductasa", 

tendrán aportación reducida para pacientes con hipercolesterolemia familiar 

hiterocigótica18. 

El visado tiene que tener la identificación del área, nombre y firma del inspector que 

autoriza, número de envases autorizados y fecha, que no puede ser anterior a la 

prescripción ni posterior al de dispensación4,9. 

Además de visado de inspección existe otro procedimiento de menor control que es el 

autovisado. En este caso es el propio medico prescriptor que con una segunda firma valida 

la prescripción (por ejemplo los pañales solo necesitan de autovisado y no tienen 

aportación). Esta modalidad es distinta en cada comunidad autónoma. 

 

4.6. Dispensación de "Efectos y Accesorios"  

Algunos productos sanitarios son representados por un grupo denominado "Efectos y 

Accesorios" que se destinan a un tratamiento terapéutico o a ayudar al enfermo en los 

efectos indeseados del mismo. Como ejemplo de estos productos tenemos: material de 

cura, utensilios destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones 

internas, utensilios para la recogida de excretas y secreciones, utensilios destinados a la 

aplicación de medicamentos22,23. 

Según el Real Decreto 9/1996, de 15 de enero la clasificación de los productos 

sanitarios se hace a través de su aportación por parte del beneficiario del SNS y es dividida 

en dos grupos:  
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• Productos sanitarios con Aportación Normal:  

- Algodones - Parches oculares 

- Gasas - Tejidos elásticos 

- Vendas - Cánulas rectales y vaginales 

- Bragueros y suspensorios - Ducha vaginal 

- Esparadrapos - Absorbentes para la incontinencia urinaria 

 

• Productos sanitarios con Aportación Reducida: 

- Aparatos de inhalación - Bolsas de urostomía 

- Sondas - Accesorios de ostomía 

- Bolsas de recogida de orina - Apósitos de ostomía 

- Colectores de pene y accesorios - Irrigación de ostomía y sus accesorios 

- Bolsas de colostomía - Sistemas de colostomía continente 

- Bolsas de ileostomía - Cánulas de traqueotomía y laringotomía 

 

4.7. Especial Control Médico 

Según la Orden 13 de Mayo de 1985, las especialidades farmacéuticas sometidas a 

especial control medico son aquellas que contienen la leyenda "Especial Control Medico" 

en el cartonaje y las siglas "ECM" junto al código nacional y en su cupón precinto 

diferenciado4. 

Los medicamentos sometidos al régimen de especial control medico son los que tienen 

los siguientes principios activos: Derivados de la vitamina A, menos cuando se presenten 

en forma tópica y Leponex® (como consecuencia de los posibles efectos secundarios muy 

graves que podría provocar la incorrecta utilización del medicamento)19. 

El farmacéutico tiene que enviar una declaración a la Consejeria de Sanidad con los 

medicamentos de ECM4. 

 

4.8. Diagnóstico hospitalario 

Los medicamentos de diagnostico hospitalario (DH), son aquellos que se utilizan en el 

tratamiento de enfermedades que deben ser diagnosticadas en el medio hospitalario, o en 

establecimientos que dispongan de medios de diagnostico adecuados o por determinados 

médicos especialistas, aunque la administración y seguimiento puedan realizarse fuera del 

hospital20. Estos pueden dispensarse en las Oficinas de Farmacia, pero para su financiación 
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por el Sistema Nacional de Salud deben ser sometidas al visado de la inspección 

correspondiente. 

Lo Ministerio de Sanidad califica como de uso hospitalario los siguientes 

medicamentos: Medicamentos para cuadros patológicos de urgencia o emergencia médica 

hospitalaria; Medicamentos para procedimientos terapéuticos que deban ser realizados en 

instituciones cerradas; Medicamentos para procedimientos diagnósticos que deban ser 

realizados en instituciones cerradas; Medicamentos que requieran una técnica o una vía de 

administración poco común o compleja, la cual requiera la participación de personal 

sanitario especializado, o un control tecnológico que no esté disponible habitualmente en el 

medio ambulatorio; Especialidades utilizadas en nutrición parenteral, para el 

mantenimiento de pacientes bajo unas condiciones de extrema depauperación o 

imposibilidad de nutrición enteral o convencional; Especialidades con un precio elevado21. 

Kreon® y Rocatrol® son dos ejemplos de medicamentos de diagnostico hospitalario.  

 

4.9. Estupefacientes y Psicótropos 

Según el artigo 5.3 de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de Mayo 

de 1994 y lo dispuesto en el artigo 7.3 de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 

de 25 de Abril de 1994, los farmacéuticos extremarán la cautela en el caso de prescripción 

de estupefacientes y psicótropos garantizando que la receta contenga los datos que 

permitan la identificación del prescriptor y paciente anotando en el margen inferior 

izquierda de la receta el DNI de la persona (Figura 11)4,15,16. 

Los psicótropos y estupefacientes actúan sobre el sistema nervoso central y 

rápidamente pueden causar dependencia física y tolerancia. Así es necesario un estrecho 

control por el farmacéutico4,9. La dispensación se apunta en los libros recetarios y de 

Contabilidad de Estupefacientes y deberán quedar las recetas archivadas en la farmacia un 

periodo de dos años. Se tiene de enviar una relación de los movimientos de estupefacientes 

del año anterior. Para hacer el pedido de estupefacientes es necesario un talonario oficial 

de vales de entrega de estupefacientes (Figura 12). Cada vale se usa para una substancia o 

medicamento. En el vale figurará el sello de la farmacia y la firma del farmacéutico4,9,15.  

Los estupefacientes son clasificados en 3 listas: Lista I (como la morfina), requiere la 

receta oficial de estupefacientes para su prescripción y dispensación; Lista II y III (como la 

codeína o la falcodina) sólo precisan receta ordinaria15. El rigor de las medidas de 

fiscalización varia de un grupo de substancias a otro, clasificándose en varias listas en 
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función de la diferente capacidad para producir toxicomanía, de su valor terapéutico y del 

riesgo de su uso indebido15,16. 

 

 
Figura 11: Receta Oficial Estupefacientes. 

 

 

Figura 12: Talonario oficial de vales para pedir estupefacientes. 

 

4.10. Otros Cuidados de Salud prestados en la farmacia 

En la farmacia los cuidados de salud mas recurrentes es la determinación de parámetros 

fisiológicos (se hace la medición de la tensión y peso casi todos los días y también es 

posible hacer lo test de detección de diabetes pero no es frecuente). Los resultados son 

apuntados en una hoja que acompaña al paciente, que permite ver su estado general. 
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Es habitual en los pacientes solicitar la interpretación de sus análisis clínicos u otras 

pruebas diagnósticas y pedir consejos. Esto es hecho sin costes para los pacientes. 

Otra tarea importante es el cambio del cartel de las guardias, indicando las farmacias de 

servicio de guardia en ese día.  

 

5. Formulas magistrales y preparados oficinales  
El Real Decreto 175/2001 de 23 de febrero aprueba las normas de correcta elaboración 

y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

La farmacia tiene un local distinto de las restantes actividades donde se hacen las 

formulas magistrales y preparados oficinales. donde tiene una superficie lisa e todos los 

utensilios necesarios, como bascula electrónica (Figura 13), vasos, pipetas, gradillas y 

matraces. En la farmacia se hacen pocas formulas magistrales y preparados oficinales, dos 

de las formulas hechas durante mis practicas fueran minoxidil 2% y sulfato de cobre 

1/1000. 

 

 
Figura 13: Bascula electrónica. 

 

6. Otros productos de salud 
En mis practicas en la farmacia entré en contacto con varios tipos de productos 

sanitarios que fueron dados de alta: medicamentos fitoterapicos, medicamentos 

homeopáticos, productos dietéticos y para alimentación especial y productos cosméticos y 

dermocosméticos.  

Los productos homeopáticos son utilizados para la prevención, alivio o curación de 

enfermedades como gripe, tos, diarrea, insuficiencia venosa pero también hay productos 

para ayudar a adelgazar, disminuir la retención de líquidos y facilitar la digestión, que son 

los mas vendidos. La farmacia tiene una relación muy estrecha con los laboratorios de 
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Homeosor-Soria Natural® y Bio3®, que son laboratorios de fitoterapia e homeopatía e 

tiene productos como jarabes, suplementos vitamínicos y medicamentos. 

Los productos de dermocosmetica que hay en la farmacia y con quien se trabaja más 

son los laboratorios de La Roche-Posay®, ISDIN®. Estés tienen productos para todos los 

tipo de piel, como piel atópica, piel grasa y piel reactiva. 

Los productos de salud oral son también mucho procurados por los clientes de a 

farmacia. Laboratorios como GSK® (paradontax), KIN® y PHB® fueran de los más 

vendidos, de forma a garantir una buena higiene oral y tratar cualquier problemas en la 

cavidad bucal. 

Otros productos sanitarios que también fueran vendidos fueran las plantillas, 

muñequeras, gafas, parches, etc. 

 

7. Acciones de formación 
Durante mis prácticas puede hacer varias formaciones: ISDIN - sobre cremas solares, 

La Roche-Posay - sobre dermocosmetica, Instituto de Formaciones de Cofares - sobre 

Intervención Farmacéutica en alergias y radio salil - sobre decálogo de recomendaciones 

para un deporte saludable. 

 

8. Conclusión 
Estas prácticas de tres meses en Farmacia Rafael Areñas Velasco me han permitido 

conocer como funciona una farmacia de Madrid que es un poco distinta  que en mi país. 

Aquí casi todos los productos son coparticipados y se dan con receta, como gasas, 

absorbentes y pañales. También tuve oportunidad de trabajar con el programa Unycop 

Win® que permite hacer toda la gestión de ventas y encomiendas de la farmacia. 

Una de las cosas que más me agradó fue la relación familiar entre las personas de la 

farmacia y los pacientes. Así había un bueno acompañamiento de lo paciente. 

Todo el equipo de la farmacia me recibió perfectamente, siempre disponibles para 

enseñarme y permitirme observar, todos los días, consejos farmacéuticos completos y 

cruciales para el cumplimiento del plan terapéutico. 

Así estos tres meses, que se pasaron volando, fueran una experiencia muy 

enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal, adquiriendo habilidades distintas 

de mis prácticas en Portugal.    
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Anexos 
 

Anexo I: Hoja de control y registro de temperaturas. 
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Anexo II: Información contenida en lo envase de los medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información contenida en esta infografía se basa en la siguiente legislación disponible en www.aemps.gob.es: 
x Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
x Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 

dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 
x Circular 1/2004, sobre Instrucciones relativas a la optimización del Código Nacional. 
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Anexo III: Documento Justificante de la Dispensación de Receta Electrónica.  
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Anexo IV: Impreso de receta electrónica. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




