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Resumo 

 

O presente relatório de estágio resulta do estágio de três meses realizado na Farmácia Santo 

António e da abordagem de temas como “Diabetes mellitus”, “Homeopatia na Gravidez” e 

“Fotoproteção” desenvolvidos durante o estágio na tentativa de transmitir informação adequada à 

população tendo em conta as necessidades dos utentes da farmácia.  

Assim, na primeira parte deste relatório encontram-se descritas as principais atividades realizadas 

na farmácia em que tive oportunidade de me envolver, bem como vários aspetos relacionados com o 

funcionamento da farmácia. Na segunda parte do relatório são apresentados os temas anteriormente 

referidos, sendo explicado o motivo da seleção destes temas.  
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1. Introdução  

O estágio curricular em farmácia comunitária corresponde à etapa final da formação académica 

de um estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) permitindo consolidar e 

aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Trata-se de uma etapa final de extrema 

importância para a formação uma vez que constitui o primeiro contacto com a realidade profissional 

da farmácia comunitária. Durante este período, o estagiário tem oportunidade de obter formação a 

vários níveis (científico, social, humano, deontológico, etc) e desenvolver a sua capacidade de 

comunicação com o utente. Deste modo reúne as competências necessárias para se tornar num 

profissional de excelência.  

O meu estágio curricular teve início em Madrid, naquela que foi uma das melhores experiências 

tanto a nível pessoal como profissional. Tive oportunidade de conhecer a realidade da Farmácia 

comunitária em Madrid e alargar os meus horizontes. Finda esta etapa, chegou a altura de regressar 

a Portugal para concluir os restantes três meses de estágio que decorreram na Farmácia Santo António 

em Rio Meão, Santa Maria da Feira durante os meses de Maio, Junho e Junho de 2015.   

No presente relatório proponho-me a descrever de forma sucinta e objetiva as actividades 

realizadas durante o meu estágio na Farmácia Santo António, essenciais para o meu desenvolvimento 

enquanto farmacêutico comunitário.  
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2. Apresentação da Farmácia 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Santo António situa-se na Avenida Santiago, 207A – 209 em Rio Meão, Santa Maria 

da Feira. Encontra-se inserida numa zona residencial com muito comércio local, uma clínica com 

várias especialidades médicas, uma clínica dentária e um centro de saúde nas imediações. A farmácia 

é maioritariamente visitada por clientes fidelizados que vêm aviar as suas receitas médicas e pedir 

aconselhamento. Muitos dos clientes visitam quase diariamente a farmácia para fazer medições de 

parâmetros bioquímicos, da Pressão Arterial (PA) e para terem acesso a serviços de enfermagem. 

Relativamente ao horário de funcionamento da Farmácia Santo António, esta encontra-se aberta 

todos os dias das 8:00 às 24:00 horas, sem interrupções. O horário por mim desempenhado foi 

acordado com a Diretora Técnica e equivale a oito horas diárias distribuidas das 9:00 às 12:00 horas 

e das 14:00 às 19:00 horas. Além disso, tive a oportunidade de trabalhar um sábado entre as 9:00 e 

as 13:00 horas. 

 

2.2. Recursos humanos 

A equipa de colaboradores da Farmácia Santo António é constituida por vários farmacêuticos, 

técnicos de farmácia, técnicos auxiliares de farmácia e enfermeiros que se encontram referenciados 

na tabela 1. Para além da equipa de trabalho anteriormente mencionada, no momento em que iniciei 

o estágio a farmácia contava com a colaboração de uma Farmacêutica Estagiária, Dra. Patrícia Sá, e 

um técnico de farmácia estagiário, José Luis Silva. 

 

Tabela 1 - Recursos Humanos 

Responsabilidade Funcionário 

Diretora Técnica Dra. Maria João Trabulo 

Farmacêutico Adjunto Dr. Élio Silva 

Farmacêuticos 

Dra. Ludomila Alves 

Dra. Cláudia Carvalho 

Dra. Sara Quelhas 

Dra. Susana Ferreira 

Enfermeiros 

Ana Sousa 

Liliana Sousa 

Fábio Oliveira  

Técnica de Farmácia Liliana Rocha 

Técnicos Auxiliares de Farmácia Filipe Nunes 

Filipe Nunes Andreia Andrade  

Responável pela limpeza D. Conceição Luz 
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2.3. Espaço físico 

2.3.1. Espaço físico exterior  

O espaço físico exterior da Farmácia é constituído por uma placa luminosa com a inscrição 

“Farmácia Santo António”, o símbolo das farmácias portuguesas e o símbolo “cruz verde” luminoso 

de identificação de uma farmácia no qual são exibidas informações como o nome da farmácia, hora, 

data, temperatura ambiental e serviços prestados. São ainda visíveis no exterior da farmácia, 

informações como o nome da Diretora Técnica, o horário de funcionamento e a participação no 

Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa. As montras existentes na farmácia são 

remodeladas periodicamente de acordo com as promoções existentes e a sazonalidade à qual estão 

associadas diferentes necessidades.  

 

2.3.2. Espaço físico interior  

A Farmácia Santo António possui as divisões obrigatórias com as dimensões mínimas 

estabelecidas pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARNMED) 

através da Deliberação nº 1502/2014, de 3 de Julho, sendo acrescida de várias outras divisões que 

enriquecem o espaço e permitem a prestação de uma grande variedade de serviços [1]. Assim sendo, 

a Farmácia é constituída por uma sala de atendimento ao público, armazém, laboratório, Gabinete de 

Atendimento Personalizado (GAP), gabinete de enfermagem, gabinete de podologia, gabinete da 

direção técnica, instalações sanitárias e vários consultórios nos pisos superiores destinados a diversos 

serviços de saúde e bem-estar.  

 

2.3.2.1. Área de Atendimento 

A área de atendimento ao público possui cinco balcões de atendimento, equipados com um 

computador associado a uma impressora e a um leitor ótico de código de barras, um posto de 

pagamento que possui um sistema automático (Cashlogy) e um terminal para pagamentos com cartão 

multibanco. À entrada da farmácia existe um dispensador de senhas da Glintt® e um sofá para que os 

clientes possam aguardar a sua vez mais confortavelmente. Nesta área encontram-se expostos 

diversos produtos farmacêuticos, como suplementos vitamínicos, medicamentos homeopáticos, 

produtos de dermocosmética e higiene oral, leites e farinhas para bebés, medicamentos de uso 

veterinário, entre outros. 

 

2.3.2.2. GAP 

No piso da área de atendimento existe um Gabinete de Atendimento Personalizado que consiste 

num espaço mais reservado no qual se procede à determinação de parâmetros bioquímicos e a 

medição da PA, bem como observação e aconselhamento dos utentes em situações que carecem de 

maior privacidade.  
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2.3.2.3. Armazém/Receção de Encomendas 

No backoffice processa-se a gestão, receção, devolução e armazenamento de encomendas. O 

armazém é a zona que acondiciona a maior parte dos medicamentos e está equipado com armários 

dispostos em gavetas e prateleiras onde se encontram armazenados os medicamentos e dispositivos 

médicos, de acordo com critérios como a Forma Farmacêutica (FF), ordem alfabética e dosagem. 

Existe um local específico para injetáveis, formas farmacêuticas em pó, solução e semissólidas, 

bem como um frigorífico com controlo de temperatura para o armazenamento de medicamentos de 

frio. Os psicotrópicos/estupefacientes são armazenados num cofre com acesso restrito a 

farmacêuticos.  

 

2.3.2.4. Laboratório  

No piso inferior encontra-se o laboratório destinado à preparação de medicamentos manipulados, 

estando equipado com o material necessário ao tipo de formulações elaboradas na farmácia. Neste 

espaço existe um local para o armazenamento das matérias-primas e toda a documentação, fontes 

bibliográficas e registos de manipulação.  

 

Neste piso, situa-se ainda o gabinete da direção técnica, gabinete de podologia, gabinete de 

enfermagem, bem como uma área equipada com estantes que se destinam ao armazenamento dos 

produtos que se encontram em elevada quantidade e permite a reposição de stocks.  

 

3. Aprovisionamento e encomendas  

3.1. Fornecedores 

A aquisição de produtos farmacêuticos por parte das farmácias pode ser realizada através de 

encomendas enviadas diretamente aos laboratórios ou através dos armazenistas/distribuidores 

grossistas. A escolha do fornecedor é baseada nas condições de pagamento acordadas, nas 

campanhas apresentadas e na rapidez dos serviços prestados. Aquando da realização de uma 

encomenda para além da seleção do fornecedor é necessário ter em conta outros fatores decisivos 

como a capacidade de investimento e armazenamento da farmácia, o histórico de compras e vendas, 

os níveis de stock máximo e mínimo e as bonificações existentes.  

A Farmácia Santo António tem como principais fornecedores a COOPROFAR e a OCP Portugal 

que fazem várias entregas ao longo do dia. Deste modo é possível entregar ao utente produtos 

encomendados no próprio dia assegurando a satisfação atempada das suas necessidades. Durante o 

estágio pude verificar que é importante manter o contacto com diversos fornecedores e com os 

laboratórios para evitar a rutura de stocks no caso de determinado medicamento se encontrar esgotado 

no fornecedor principal.  
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3.2. Gestão de stocks  

A gestão de stocks é fundamental para a sustentabilidade e rentabilidade de uma farmácia e deve 

atender às necessidades dos utentes por forma a garantir o seu acesso aos produtos de que necessitam 

em tempo adequado. Assim, uma boa gestão assegura a manutenção de níveis que correspondem às 

necessidades dos utentes, que evitem a rotura de stock ou a acumulação excessiva de produtos e 

permite obter os produtos/medicamentos nas melhores condições económicas possíveis. Para 

conseguir uma adequada gestão das exisências é importante conhecer e analisar a rotatividade dos 

produtos, a sua disponibilidade no fornecedor, o tipo de utentes, a época sazonal, os hábitos de 

prescrição dos médicos da região e a publicidade de medicamentos não sujeitos a receita médica.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de verificar um aumento de stock de protetores solares 

e produtos para destoxificação do organismo e perda de peso, face a uma maior procura por parte 

dos utentes atendendo à proximidade do verão.  

 

3.3. Realização de encomendas   

As encomendas podem ser realizadas através do sistema informático (Sifarma 2000®), contacto 

telefónico ou diretamente aos delegados comerciais dos fornecedores.  

A encomenda através do sistema informático é feita diariamente ao armazenista e tem como 

finalidade a reposição do stock habitual da farmácia de acordo com as vendas e com os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na ficha dos produtos do Sifarma 2000®. Quando é atingido o stock 

mínimo de um determinado produto, este é automaticamente proposto na encomenda diária, que é 

posteriormente analisada e aprovada pelo responsável pelas compras, que procede às alterações 

necessárias e à adição de produtos específicos que são solicitados pelos utentes.  

As encomendas realizadas por via telefónica destinam-se a casos pontuais em que se verifique a 

indisponibilidade do produto no fornecedor principal ou o envio prévio da encomenda diária. Assim 

que estas encomendas chegam à farmácia é necessário proceder à criação manual de uma encomenda 

através do Sifarma 2000®, esta é enviada via papel e permite realizar a receção informática de um 

pedido feito por telefone.  

Por último, é ainda possível encomendar diretamente ao laboratório através dos delegados 

comerciais aquando da sua visita à farmácia. Este tipo de encomenda é realizado de acordo com a 

necessidade e confere vantagens em termos de preços e bonificações uma vez que são encomendadas 

grandes quantidades.  

Durante o meu estágio na Farmácia Santo António observei a realização de algumas encomendas 

diárias, o que me permitiu ter uma melhor percepção da rotatividade de alguns produtos e 

desenvolver algumas competências ao nível da gestão de stocks. Para além disso, tive a oportunidade 

de realizar pequenas encomendas por telefone à OCP Portugal, sobretudo de produtos esgotados na 

COOPROFAR.  
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3.4. Receção e conferência de encomendas   

As encomendas realizadas são entregues em contentores específicos, identificados com um 

código interno do fornecedor e o nome da farmácia, sendo acompanhados pelas respetivas faturas 

em duplicado. Os produtos que exigem refrigeração são enviados em contentores térmicos especiais, 

devidamente sinalizados e devem ser os primeiros a ser rececionados e armazenados para garantir a 

conservação das suas características.  

A receção de encomendas na Farmácia Santo António é feita através do Sifarma 2000®, sendo 

para tal necessário introduzir a identificação da fatura e posteriormente é feita a leitura ótica dos 

produtos. Durante o processo devem ser verificados vários aspetos como o prazo de validade, o preço 

de venda ao público (PVP) e o estado de conservação das embalagens. Relativamente ao prazo de 

validade, quando este é inferior ao daqueles existentes na farmácia, deve ser atualizado no sistema 

informático, introduzindo a data mais próxima de expirar.  

Após finalização da entrada dos produtos, procedia-se à conferência da encomenda, através da 

confirmação do número de embalagens faturadas com as recebidas e era feita a marcação dos preços 

dos produtos de venda livre de acordo com as margens. 

As encomendas de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes processam-se da mesma forma 

que os restantes, no entanto, estes chegam à farmácia acondicionados em sacos de plástico e 

separados dos restantes. Juntamente com a fatura vem uma requisição em duplicado, na qual consta 

a identificação da farmácia e do fornecedor, os medicamentos enviados, as quantidades, a data e o 

número da requisição. Ao finalizar a receção da encomenda, o sistema informático pede o número 

de requisição e é atribuído um número de registo de entrada. A ficha de requisição é assinada e 

carimbada pelo diretor técnico da farmácia e o duplicado é enviado ao fornecedor, sendo que ambos 

têm que guardar estes registos durante três anos.  

 

3.5. Marcação de preços    

Desde 2011 com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 25/2011, os medicamentos devem 

obrigatoriamente indicar o PVP na sua rotulagem, sendo este um valor pré-estabelecido [2]. Segundo 

o Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de Novembro, o PVP dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) comparticipados, é 

constituído pelo Preço de Venda ao Armazenista (PVA), margem de comercialização do distribuidor 

grossista e do retalhista, taxa sobre a comercialização de medicamentos e pelo Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) [3]. Por outro lado, os produtos de venda livre que não têm um PVP inserido na 

sua cartonagem devem ser marcados, sendo o preço estabelecido conforme a margem de 

comercialização e o respetivo IVA (6% ou 23%).  
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3.6. Armazenamento    

Após receção das encomendas, procedia-se ao armazenamento dos produtos nos seus respetivos 

locais, tendo em atenção a existência de características especiais de conservação, como por exemplo 

as vacinas e insulinas que devem ser conservadas no frigorífico, espaço disponível, tipo de produto 

(medicamento, produto de dermocosmética, suplementos alimentares, dispositivos médicos, entre 

outros) e principalmente o prazo de validade. Em relação a este último, os produtos eram 

armazenados de acordo com o princípio First-expire/First-out (FEFO) a fim de assegurar que são 

dispensados em primeiro lugar os produtos com prazo de validade mais curto.  

Na Farmácia Santo António os produtos/medicamentos são armazenados de acordo com a sua 

FF, por ordem alfabética do nome comercial e ordem crescente de dosagem, existindo um espaço 

pré-defenido para cada tipo FF.  

A fase inicial do meu estágio foi dedicada ao armazenamento de encomendas e reposição de 

stocks, tarefas que me permitiram ambientar ao espaço e conhecer o local onde se encontram os 

diversos produtos. Esta fase também me permitiu conhecer um pouco a rotatividade dos produtos e 

perceber que os mais vendidos nesta farmácia são os antidiabéticos orais, anti-hipertensores, 

antiagregantes plaquetários e alguns antibióticos. Além disso, foram tarefas muito importantes para 

conhecer as diferentes formas farmacêuticas e dosagens existentes para o mesmo fármaco e associar 

a Denominação Comum Internacional (DCI) com o nome do medicamento de marca.   

 

3.7. Controlo dos prazos de validade 

O controlo do prazo de validade é fundamental para garantir a qualidade de todos os produtos 

dispensados ao utente, sendo feito diariamente aquando da receção de encomendas ou mensalmente 

através do Sifarma 2000® pela emissão de listas de produtos cuja validade expira no prazo máximo 

de três meses. Com base na listagem emitida, os prazos de validade são verificados e nos casos em 

que não corresponde à data impressa na cartonagem do produto armazenado, é feita a sua correção 

no sistema informático. Por outro lado, todos os produtos que se encontram no intervalo considerado 

são colocados num contentor específico para se proceder à sua devolução aos respetivos 

fornecedores.  

Durante o estágio verifiquei os prazos de validade sempre que dava entrada de uma encomenda e 

também tive oportunidade de o fazer recorrendo às referidas listas emitidas no sistema informático.  

 

3.8. Devoluções  

A devolução de medicamentos/produtos pode ser realizada por vários motivos como por exemplo: 

embalagem danificada, prazo de validade curto ou expirado, emissão de circulares de suspensão de 

comercialização pelo INFARMED, circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo detentor de 
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Autorização de Introdução no Mercado (AIM), pedidos feitos por engano, ausência de pedido, entre 

outras.  

As devoluções são realizadas através do Sifarma 2000® pela emissão de uma nota de devolução 

em triplicado na qual consta o número da devolução, o fornecedor, o nome e código dos produtos 

bem como a quantidade a devolver, o número da fatura correspondente à receção desses produtos e 

a indicação do motivo de devolução. O original e duplicado da nota de devolução são datados, 

assinados e carimbados pelo colaborador da farmácia e acompanham os produtos devolvidos, 

enquanto o triplicado é datado, assinado e carimbado pelo distribuidor grossista e permanece na 

farmácia. O fornecedor pode regularizar a situação através da troca do produto ou pela emissão de 

uma nota de crédito. Contudo em algumas situações a devolução não é aceite, competindo à farmácia 

assumir o prejuízo.  

Durante o estágio observei e auxiliei em algumas devoluções por várias razões sendo 

frequentemente por aproximação do fim do prazo de validade. 

 

4. Dispensa de medicamentos   

Na minha opinião, a dispensa de medicamentos durante o atendimento ao público é uma das 

principais áreas de intervenção do farmacêutico comunitário, tratando-se de um ato de grande 

importância e responsabilidade. O processo de dispensa de medicamentos, seja na presença ou 

ausência de uma prescrição médica requer a aplicação dos conhecimentos adquiridos sendo 

obrigação do Farmacêutico transmitir ao utente, as informações necessárias no sentido de promover 

o uso racional do medicamento.  

O atendimento ao público é sem dúvida a etapa mais desafiante do estágio, durante a qual há uma 

maior assimilação de conhecimentos. Na Farmácia Santo António, iniciei esta atividade em Junho, 

inicialmente sob supervisão e enfrentei vários desafios desde o aviamento de uma receita até à 

indicação e aconselhamento farmacêutico.  

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Segundo o Estatuto do Medicamento, estão sujeitos a receita médica todos os medicamentos que 

constituam risco direto ou indireto para a saúde do doente, quando usados para o fim a que se 

destinam ou quando usados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes para 

o qual se destinam; medicamentos que contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas 

seja indispensável aprofundar; e ainda medicamentos que se destinem a administração por via 

parentética. Os medicamentos que se incluem neste grupo só podem ser dispensados em farmácias e 

na presença de uma prescrição médica [4]. 
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4.1.1. Modelos de Prescrição médica  

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes e psicotrópicos tem de ser realizada de acordo com os modelos de receita aprovados 

pelo Despacho nº 15700/2012, de 30 de Novembro, sendo eles: receita médica materializada, receita 

médica materializada renovável e receita pré-impressa ou manual [5, 6]. A receita médica 

materializada destina-se à prescrição de medicamentos utilizados em tratamentos de curta a média 

duração, motivo pelo qual tem validade de apenas trinta dias, já a receita médica renovável 

materializada possui validade de seis meses destinando-se apenas à prescrição de medicamentos para 

tratamentos de longa duração, defenidos em portaria própria, e a produtos destinados ao autocontrolo 

da Diabetes Mellitus (DM) [5, 7]. Por fim existe a receita médica manual que é utilizada em algumas 

situações tais como: falência do sistema informático; inadaptação do prescritor; prescrição ao 

domicílio e até um máximo de quarenta prescrições por mês. Neste tipo de receitas é necessário 

colocar vinhetas referentes à identificação do prescritor e do local de prescrição [8]. 

 

4.1.2. Validação da Prescrição médica  

 No momento da dispensação o Farmacêutico deve primeiro proceder à validação da receita, 

através da confirmação de um conjunto de dados de existência obrigatória, sendo eles:  

 Número da receita; 

 Local de prescrição; 

 Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome profissional, especialidade 

médica, se aplicável, número da cédula profissional e contacto telefónico;  

 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema;  

 Entidade financeira responsável;  

 Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas siglas «R» e ou 

«O», se aplicável;  

 Designação do medicamento, sendo esta efectuada através da denominação comum da 

substância activa, da marca e do nome do titular da autorização de introdução no mercado;  

 Código do medicamento representado em dígitos;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e posologia;  

 Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável;  

 Data de prescrição;  

 Assinatura do prescritor [8, 9]. 

 
4.1.3. Ato de dispensação   

Uma vez validada a receita médica, o farmacêutico deve informar o utente da existência de 

medicamentos genéricos e qual o que apresenta um preço mais baixo [8]. As farmácias devem dispor 
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de um mínimo de três medicamentos com a mesma substância ativa, FF e dosagem correspondentes 

aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor preço, exceto 

se a opção do utente for outra ou se existirem exceções ativadas na receita médica, sendo elas:  

 Exceção a: prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b: suspeita de intolerância ou reação adversa a um determinado medicamento; 

 Exceção c: prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Se a na receita médica estiver presente a exceção a) ou b), o utente não pode exercer direito de 

opção, enquanto que se a exceção for a c), o utente pode optar pelo medicamento de preço igual ou 

inferior.  

No momento da dispensa, o farmacêutico deve avaliar a dose, posologia, duração do tratamento, 

modo de administração, existência de possíveis contra-indicações ou interações, sejam elas entre 

medicamentos ou com alimentos. Deste modo, devem ser fornecidas ao utente todas as informações 

necessárias (orais e escritas) para a realização adequada da terapêutica.  

Durante o meu período de atendimento na Farmácia Santo António, sempre que um utente estava 

a iniciar um tratamento escrevia em cada caixa a indicação terapêutica do medicamento bem como 

a sua posologia com indicações relevantes quanto à ingestão concomitante de alimentos. Por outro 

lado, sempre que dispensava um antibiótico informava o doente que deve tomar o medicamento até 

ao fim mesmo que entretanto se sinta melhor e alertava para a importância de respeitar o horário das 

tomas. No caso de suspensões alertava para a necessidade de agitar antes de usar e quando dispensava 

produtos de frio reforçava a necessidade de os conservar no frigorífico.  

 

4.1.4. Medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes   

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são muito importantes para a medicina e em 

algumas situações não existe alternativa terapêutica que consiga substitui-los eficazmente [10]. 

Contudo, as estreitas margens terapêuticas e a possibilidade de uso ilítico destes fármacos para fins 

não medicinais obriga à aplicação de legislação própria e um controlo apertado da sua 

comercialização que nas farmácias é feito durante a sua receção e dispensação [11]. Relativamente à 

dispensação, esta apenas pode ser realizada por um farmacêutico (ou quem o substitua na sua 

ausência) e mediante apresentação de uma receita médica especial (sigla “RE”), a qual não pode 

conter outros medicamentos uma vez que os psicotrópicos e estupefacientes têm obrigatoriamente 

de ser prescritos isoladamente. Sempre que a receita médica não seja do modelo legalmente 

aprovado, existam dúvidas sobre a sua autenticidade ou já tenha terminado o prazo de validade, o 

seu aviamento deve ser recusado [12]. 

Durante a dispensação, o farmacêutico deve preencher um formulário no sistema informático, 

com o nome do médico prescritor, os dados do doente (nome e morada) e, caso não coincida, os 

dados do adquirente, devendo este último apresentar sempre o seu cartão de identificação. É 



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    12 

importante ter sempre presente que estes medicamentos não podem ser dispensados a indivíduos que 

apresentem doença mental nem a menores de idade.  

Uma vez finalizada a venda, é emitido um talão de faturação em duplicado, sendo o original 

agrafado a uma fotocópia da receita e arquivado na farmácia por um período de três anos, enquanto 

o duplicado é enviado mensalmente por correio para o INFARMED em conjunto com a lista de 

saídas mensal deste tipo de medicamentos. Anualmente são emitidos balanços das entradas e saídas 

de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e também de benzodiazepinas, de modo a avaliar a 

concordância dos stocks na farmácia, sendo depois enviado por correio ao INFARMED que é a 

entidade responsável pelo controlo e fiscalização do movimento de estupefacientes e psicotrópicos 

em Portugal. 

Durante o estágio tive oportunidade de contactar com a documentação relacionada com este tipo 

de medicamentos, assim como proceder à sua receção e armazenamento em local adequado. 

Relativamente à dispensação destes medicamentos, esta foi sempre realizada por um farmacêutico 

uma vez que se trata de uma dispensa de grande responsabilidade e que requer cuidados redobrados, 

contudo tive a oportunidade de assistir à dispensação de modo ter uma noção de como se processa.  

 

4.1.5. Regimes de comparticipação   

Os medicamentos comparticipados podem ser MSRM ou MNSRM, aos quais o estado paga uma 

percentagem do seu preço de acordo com escalões que abrangem diferentes grupos terapêuticos. 

Atualmente existem dois regimes de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), um 

regime geral e um regime especial (assinalado pela letra “R”) aplicado a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes [13, 14]. Na tabela 2 figuram as percentagens 

de comparticipação de cada escalão para os diferentes regimes de comparticipação existentes. 

 

Tabela 2 - Percentagem de comparticipação de acordo com o escalão 

 

Relativamente ao Regime Especial, pala além da comparticipação por beneficiário (tabela 2) a 

comparticipação pode ser feita em função de grupos especiais de utentes ou patologias, como 

psoríase, paramiloidose, doença de Alzheimer, entre outros. Para que possa ser feito este tipo 

específico de comparticipação é necessário que na receita venha referenciado o tipo de diploma, com 

a inscrição do decreto-lei/despacho que o abrange. 

Escalão 
Percentagem de comparticipação 

Regime Geral Regime Especial 

A 90% 95% (Regime Geral + 5%) 

B 69% 84% (Regime Geral + 15%) 

C 37% 52% (Regime Geral + 15%) 

D 15% 30% (Regime Geral + 15%) 
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Além disso, existem ainda outras situações de comparticipação pelo Estado como o caso dos 

medicamentos manipulados (30%), os produtos dietéticos com carácter terapêutico (100%) e os 

produtos destinados ao autocontrolo da DM, sendo a comparticipação de 85% para as tiras-teste e 

100% para as agulhas, seringas e lancetas [15]. 

Por fim, alguns utentes usufruem ainda de regimes de complementaridade demonstrados pela 

apresentação de um cartão específico (SAMS, Multicare, PT, Sãvida, entre outros).  

Durante o meu estágio, tive oportunidade de contactar com alguns destes cartões e dos respetivos 

organismos de faturação, tendo o cuidado de avaliar a sua validade e a necessidade de tirar fotocópia. 

Assim, após fotocópia da receita e do cartão do utente (quando necessário), a receita original era 

faturada no organismo principal (SNS) enquanto a fotocópia no organismo complementar respetivo.  

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

De acordo com o estatuto do medicamento, são considerados MNSRM todos aqueles que não 

preencham quaisquer condições referidas no Estatuto do Medicamento para os MSRM. Tratam-se 

de medicamentos destinados ao alívio, tratamento ou prevenção de transtornos menores e de curta 

duração. Estes medicamentos constituem parte dos produtos de indicação farmacêutica e 

automedicação, sendo, por isso, de extrema importância a intervenção do Farmacêutico, 

aconselhando e promovendo o uso racional dos mesmos [16]. 

Ao longo do estágio fui-me apercebendo que a automedicação é um ato frequente, e que muitos 

utentes solicitam ao farmacêutico um medicamento que lhe foi indicado por um familiar ou amigo, 

não sendo por vezes o mais adequado à sua situação, o que requer a intervenção do farmacêutico. 

Esta intervenção passa pela apresentação de alternativas terapêuticas e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas para o alívio ou resolução do problema.  

 

4.3. Medicamentos de uso veterinário  

Por medicamento de uso veterinário entende-se toda a substância ou composição que possua 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas do animal, com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas 

[17]. 

É com grande frequência que as pessoas vão à farmácia pedir ajuda para solucionar alguns problemas 

dos seus animais de estimação ou pedir aconselhamento sobre algum medicamento de uso 

veterinário. Como tal, o farmacêutico deve ter os conhecimentos necessários que lhe permitam 

intervir de forma consciente, responsável e fundamentada prestando um aconselhamento adequado. 

A dispensação e aconselhamento destes medicamentos foram para mim um grande desafio uma vez 

que durante todo o curso não houve nenhuma unidade curricular que abrangesse esta temática o que 

constitui uma grande lacuna na formação de um aluno do MICF. O estágio foi uma etapa fundamental 
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para a aquisição de conhecimentos sobre estes medicamentos graças ao apoio do orientador de 

estágio bem como de outros colaboradores da farmácia que me foram transmitindo informação sobre 

esta temática para que desenvolvesse a capacidade de dispensar e aconselhar medicamentos de uso 

veterinário. Na Farmácia Santo António, os medicamentos de uso veterinário mais vendidos são os 

desparasitantes internos e externos. 

 

4.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

Por definição um produto cosmético é qualquer substância ou preparação destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo como 

objetivo principal ou exclusivo, limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou corrigir os odores corporais [18]. 

Nos últimos anos temos assistido a uma crescente procura por este tipo de produtos, tanto por 

parte de mulheres como homens, sendo que para muitas pessoas estes produtos fazem parte do seu 

quotidiano.  

Atualmente os produtos cosméticos e de higiene corporal representam uma grande percentagem 

das existências de uma farmácia e em muitos casos constituem um/o principal meio de subsistência 

da farmácia uma vez que são dos produtos que concedem maiores margens de lucro.  

Apesar de ter frequentado a unidade curricular de Dermofarmacia e Cosmética, que me forneceu 

algumas bases sobre o tema, durante o estágio senti alguma dificuldade neste âmbito, em grande 

parte devido à elevada diversidade de produtos existentes, sendo fundamental acompanhar a 

evolução do mercado dos cosméticos que se encontra em permanente desenvolvimento e na procura 

incessante por produtos inovadores. Para este propósito as formações organizadas pelas marcas são 

uma boa forma de atualização/aquisição de conhecimentos. 

No mês de Maio a Farmácia Santo António introduziu uma nova marca de produtos cosméticos, 

SKINCEUTICALS®. Trata-se de uma marca americana com eficácia científica comprovada e que 

utiliza elevadas concentrações dos seus ingredientes ativos, ficando por vezes no limite legalmente 

aceite para um produto cosmético. Deste modo SKINCEUTICALS® constitui uma marca mais 

medicalizada e menos preocupada com a cosmética propriamente dita, pelo que o aconselhamento 

destes produtos requer um bom conhecimento dos produtos e especial cuidado para garantir a sua 

segurança. Durante o estagio tive a oportunidade de assistir a uma formação ministrada por uma 

delegada da marca que se deslocou à farmácia para apresentar convenientemente os produtos. 
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4.5. Produtos para alimentação especial e produtos dietéticos   

Os produtos para alimentação especial são aqueles que devido à sua composição ou processo de 

fabrico especial se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se 

adequados às necessidades nutricionais específicas de determinadas categorias de pessoas [19]. Este 

tipo de produtos visa responder às necessidades nutricionais especiais de pessoas cujo processo de 

assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados, lactentes ou crianças de pouca idade em 

bom estado de saúde e pessoas que pelas suas condições fisiológicas possam retirar benefícios da 

ingestão controlada de determinadas substâncias contidas neste tipo alimentos. Como exemplo deste 

tipo de alimentos temos os leites adequados às diferentes fases de crescimento ou adaptados a  

situações específicas (leites hipoalergénicos e anti-regurgitantes), produtos hipocalóricos e saciantes 

destinados à perda de peso, alimentos sem glúten indicados para doentes celíacos e suplementos 

nutricionais hiperproteicos e hipercalóricos indicados para indivíduos com necessidades aumentadas, 

nomeadamente doentes oncológicos.  

Esta é outra área onde senti alguma dificuldade no início do estágio uma vez que é um tema pouco 

abordado ao longo do MICF. Dentro desta temática senti mais dificuldade e insegurança em relação 

aos produtos para lactentes e crianças, isto porque um bebé não é um adulto em miniatura mas sim 

um indivíduo com necessidades nutricionais adaptadas à sua fase de desenvolvimento. Deste modo 

considero que seria importante a implementação de uma unidade curricular sobre pediatria ao longo 

do curso. 

 

4.6. Dispositivos médicos    

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto conjunto 

de produtos que se destinam a ser utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, ou seja, 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. A diferença em relação aos medicamentos 

reside na forma como são atingidos os objetivos uma vez que não esta inerente qualquer ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica [20, 21]. 

A sua classificação é baseada no grau de risco associado à sua utilização, sendo dependente da 

finalidade declarada pelo fabricante, da duração do contacto com o organismo, área corporal ou 

tecido biológico, da invasibilidade do organismo e da zona anatómica implicada. Deste modo, 

podemos distinguir quatro classes de dispositivos médicos com risco crescente: classe I (baixo risco), 

classe II-A (médio-baixo), classe II-B (médio-alto) e classe III (alto risco) [20, 22]. 

A Farmácia Santo António dispõe de variadíssimos dispositivos médicos, sendo os mais vendidos 

e aqueles com que tive maior contacto: pensos, ligaduras, compressas, meias de compressão, testes 

de gravidez e seringas.  
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5. Medicamentos manipulados   

Por definição e de acordo com a legislação, um medicamento manipulado é qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal que seja preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico [23]. De acordo com o Estatuto do Medicamento, uma fórmula magistral corresponde a 

um medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo 

uma receita médica e destinado a um determinado doente. O mesmo documento define preparado 

oficinal como qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmacia de oficina ou em serviços farmacêuticos 

hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente ao doente assistido por essa farmácia ou serviço 

[16, 24]. 

 

5.1. Matérias-primas    

As matérias-primas necessárias à preparação de medicamentos manipulados devem ser adquiridas 

aos fornecedores autorizados pelo INFARMED, sendo acompanhadas pelo respetivo boletim de 

análise que assegure o cumprimento das exigências mínimas da monografia em que estão inseridas. 

Deste modo, cabe ao farmacêutico assegurar-se da qualidade das matérias-primas que utiliza, 

verificando no ato de receção o boletim de análise, a matéria-prima e a integridade da embalagem, 

sendo ainda da sua responsabilidade garantir que o produto é armazenado em condições apropriadas 

[24]. 

 

5.2. Regras de manipulação   

 Quando chega à farmácia um pedido de um medicamento manipulado, antes de realizar a sua 

preparação é necessário confirmar dosagens, substâncias ativas, bem como ausência de 

incompatibilidades entre matérias-primas. Posto isto, e após garantir que estão reunidas todas as 

condições de trabalho, nomeadamente a existência de todo o material necessário, procedemos à 

manipulação segundo as Boas Práticas de Manipulação definidas pela Portaria nº 594/2004, de 2 de 

Junho, garantindo assim a qualidade do produto final. A referida portaria aprova as boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, incidindo 

sobre pessoal, instalações e equipamentos, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, 

controlo de qualidade e rotulagem [24]. Depois de preparado, o produto semiacabado deve satisfazer 

os requisitos estabelecidos para a respetiva forma farmacêutica, sendo acondicionado tendo em conta 

as suas condições de conservação, designadamente no que se refere à estanquicidade e proteção da 

luz. Por fim, procede-se à elaboração do rótulo do medicamento que contém informações como: 

nome do medicamento, composição, prazo de validade, preço, dados identificativos da farmácia e 

condições de conservação. Em alguns medicamentos manipulados preparados há ainda a necessidade 

de colocar rótulos com indicações especiais como por exemplo “Agitar antes de usar” e “Uso 
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Externo” (em letras vermelhas) [24, 25]. 

 Todos os manipulados exigem o preenchimento de uma Ficha de Preparação e o controlo das 

características organoléticas, ou uniformidade de massa para as FF sólidas.  

 

5.3. Cálculo do PVP do Medicamento Manipulado   

A Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, estabelece que o cálculo do preço de venda ao público dos 

medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado com base no valor dos honorários da 

preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, segundo a seguinte 

fórmula: [26] 
 

PVP = (Honorários + Matérias-primas + Materiais de embalagem) × 1,3 + IVA à taxa em vigor (6%) 

 

Na Farmácia Santo António a maior parte dos medicamentos manipulados preparados 

correspondem a fórmulas magistrais uma vez que a sua preparação é precedida de uma receita 

médica. Uma vez preparado o medicamento, procede-se ao seu adequado acondicionamento e 

rotulagem. Nesta farmácia os manipulados mais solicitados são cápsulas de emagrecimento muito 

prescritas por um médico da zona, algumas soluções de minoxidilo a 5%, suspensão oral de 

trimetroprim a 1 % e pomada de ácido salicílico a 5%.  

Durante o estágio tive a oportunidade de colaborar na preparação de alguns dos medicamentos 

manipulados anteriormente mencionados, sobretudo as cápsulas uma vez que a sua produção era da 

responsabilidade do orientador de estágio.  

 

6. Processamento e entrega de receituário    

Uma vez terminado o atendimento é impresso o documento de faturação no verso da receita. 

Neste documento constam informações como a identificação da farmácia, data de dispensação, a 

entidade que comparticipa (organismo), o número da receita, lote e série em que se insere cada 

receita, nome e Código Nacional do Produto (CNP) bem como a quantidade dispensada, PVP 

unitário, o valor da comparticipação e o valor total da receita [5]. Importa ainda salientar que todas as 

receitas devem ser assinadas pelo utente como comprovativo que lhe foram dispensados os 

medicamentos prescritos e prestados os conselhos e informações adequados sobre a sua utilização. 

Por fim a receita é carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico que fez o seu aviamento, sendo 

colocada numa gaveta para posterior conferência. Nesta fase, o farmacêutico deve verificar os dados 

do utente e do médico prescritor e suas assinaturas nos locais corretos, validade da receita, 

correspondência entre os medicamentos prescritos e os medicamentos dispensados, regime de 

comparticipação, carimbo, data e assinatura do profissional que aviou a receita e caso aplicável, 

verificar a validade dos cartões de beneficiário de entidades complementares.  

Após conferência do receituário procede-se à sua organização por organismo de faturação em 

lotes de trinta receitas. Quando os lotes estão completos recorre-se ao sistema informático para emitir 
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o verbete de identificação do lote, que é carimbado e anexado ao respetivo lote. No último dia de 

cada mês procede-se ao fecho do receituário, o que permite iniciar uma nova serie de lotes no mês 

seguinte, estando as receitas prontas para enviar às respetivas entidades. As receitas do SNS são 

enviadas para a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e os restantes são enviados para 

a Associação Nacional de Farmacias (ANF) que faz a sua distribuição aos respetivos organismos. 

Caso as entidades comparticipantes detetem algum erro, essas receitas são devolvidas à farmácia 

com um motivo de devolução. Face ao exposto a farmácia pode corrigir a receita e incluí-la no mês 

decorrente, ou em caso de impossibilidade de resolução deve assumir o prejuízo que corresponde à 

perda do reembolso da comparticipação.  

Durante o meu estágio participei ativamente na organização do receituário e tive oportunidade de 

observar a sua conferência. Estas tarefas permitiram-me ter o primeiro contacto com os diversos 

organismos de comparticipação bem como aperceber-me de alguns erros comuns para tentar não os 

cometer. Os principais erros que surgiam eram a falta de assinaturas do colaborador da farmácia, 

sendo este de fácil resolução, receitas fora de validade ou dispensa de uma embalagem de dimensão 

diferente à prescrita devido à existência de embalagens contendo diferentes quantidades de 

medicamento e com uma cartonagem de igual dimensão e aspeto, do qual é exemplo o Rivotril® 

(Roche) de 0,5 mg que existe no formato de 20 e 50 comprimidos.    

Durante o meu período de atendimento por lapso aceitei uma receita fora da validade e quando o 

erro foi detetado alertaram-me de modo a evitar que se repetisse. Na tentativa de resolver a situação 

entrei em contacto com o utente pedindo-lhe que nos trouxesse uma nova receita. 

 

7. Outros Cuidados de Saúde   

A Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro define os serviços farmacêuticos que podem ser 

prestados pelas farmácias, pelo que estas constituem importantes espaços de saúde reconhecidos 

pelos utentes [27]. Por outro lado, consegue-se assim dinamizar o espaço e aproveitar as capacidades 

do farmacêutico, já que este tem a formação necessária para a prestação destes cuidados de saúde. 

Na Farmácia Santo António existe um espaço dedicado à prestação de diversos serviços de saúde 

que incluem a medição da PA, glicémia, determinação dos níveis sanguíneos de colesterol total, 

triglicerídeos, ácido úrico, antigénio prostático específico (PSA) e a determinação do Índice de 

Massa Corporal (IMC). Para o efeito a farmácia dispõe do equipamento necessário à sua realização, 

estando este devidamente calibrado de modo a serem obtidos valores fidedignos.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de prestar os referidos serviços, sendo os mais 

solicitados pelos utentes da farmácia, a medição da PA, glicemia e níveis de colesterol. Estas tarefas 

permitiram-me estabelecer o primeiro contacto com os utentes e introduzir-me ao aconselhamento 

farmacêutico, incentivando a prática de exercício físico regular e uma alimentação equilibrada. Após 

a prestação dos serviços anteriormente mencionados fazia a interpretação dos resultados e quando 

estes estavam alterados tentava perceber qual a possível causa questionando o doente relativamente 
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a alguns aspetos como por exemplo os seus hábitos alimentares e adesão à terapêutica. Estas 

atividades permitiram ainda esclarecer algumas dúvidas dos utentes e fazer vendas cruzadas, 

nomeadamente no caso de pessoas que apresentavam valores de colesterolemia ligeiramente 

elevados e sem terapêutica para o efeito, às quais para além de medidas não farmacológicas sugeria 

a toma de Red yeast rice® (Gold Nutrition Clinical) na tentativa de resolver o problema. Em algumas 

situações, os valores obtidos nestes parâmetros eram demasiado elevados e nesses casos a minha 

intervenção limitou-se ao encaminhamento do doente ao médico. 

A prestação deste tipo de serviços permite assim fazer o seguimento de determinadas patologias 

como por exemplo a hipertensão arterial, DM e hipercolesterolemia, avaliar a eficácia e segurança 

dos medicamentos, bem como alertar para a importância de controlar as patologias e fazer medições 

regulares destes parâmetros.  

 Reconhecendo a importância destas medições, a Farmacia Santo António oferece determinações 

gratuitas da glicemia e em Maio (mês do coração) as determinações de colesterol total são igualmente 

gratuitas.  

 

8. Outros Serviços prestados na farmácia   

A Farmácia Santo António destaca-se pela elevada oferta de serviços e produtos que tem à 

disposição dos utentes, no sentido de promover a saúde e bem-estar. Sendo esta uma farmácia 

que prima pela qualidade e excelência, conta com profissionais qualificados e aposta em 

produtos de elevada qualidade. Alguns dos principais serviços existentes na farmácia são: 

 Serviço de enfermagem 

 Consultas de nutrição 

 Consultas de podologia  

 Farmácia Moving: entregas ao domicílio (serviço gratuito)  

 Serviços de estética  

 Rastreios  

 

8.1. VALORMED®    

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que se encarrega da gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [28]. 

Diariamente eram entregues na Farmacia Santo António embalagens vazias, medicamentos fora 

do prazo de validade ou que simplesmente ja não são utilizados pelo utente, etc., sendo depositados 

num contentor específico da VALORMED®. Depois de cheio, o contentor é selado e entregue ao 

fornecedor da farmácia, que se encarrega de reencaminhar para sistemas de reciclagem e tratamentos 

adequados. Deste modo, as farmácias funcionam como elo de ligação entre os utentes e esta 

sociedade, desempenhando um papel ativo na minimização do impacto ambiental destes resíduos.  
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9. Conclusão   

Ao longo do meu percurso académico senti muitas vezes a necessidade de contactar com a 

realidade profissional e o mercado de trabalho. Nesse sentido realizei dois estágios extracurriculares 

do Programa de Estágios Extracurriculares em Farmácia organizados pela Associaçao de Estudantes 

da Faculdade de Farmacia da Universidade do Porto (AEFFUP), que me permitiram contactar pela 

primeira vez com a atividade profissional e a dinâmica de uma farmácia comunitária. Contudo, 

apesar desta experiencia prévia, o estágio curricular é sem dúvida imprescindível para a formação de 

um estudante do MICF. Esta experiência permitiu-me evoluir enquanto profissional de saúde, 

proporcionando-me as competências necessárias ao exercício da profissão de forma responsável e 

competente, aplicando os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. Como referi ao 

longo deste relatório, o MICF apesar de ser um curso bastante completo, do meu ponto de vista 

apresenta algumas falhas em determinados temas, pelo que reconheço que é de extrema importância 

complementar os conhecimentos adquiridos com formações em diversas áreas. Ao longo desta etapa, 

constatei que o farmacêutico como profissional de saúde acessível à população, é frequentemente 

questionado sobre os mais variados temas para esclarecimento de dúvidas e obtenção de 

aconselhamento personalizado, o que mais uma vez reforça a necessidade de constante atualização 

de conhecimentos. Apesar de grande parte dos utentes solicitarem aconselhamento e levarem em 

consideração as informações transmitidas pelos farmacêuticos, apercebi-me de que outros vêem-nos 

como meros vendedores de medicamentos. Esta é uma triste realidade que tem como consequência 

o desaproveitamento das competências dos farmacêuticos para a prestação de cuidados de saúde e 

transmissão de informação. 

Durante o estágio pude ainda verificar que muitas pessoas chegam à farmácia sem receita médica 

solicitando antibióticos, benzodiazepinas e medicamentos para a dor como o tramadol com a 

finalidade de tratar problemas menores que podem ser facilmente resolvidos com medicamentos mais 

inócuos. Esta situação demonstra uma grande falta de informação por parte da população no que 

respeita aos riscos desses medicamentos, pelo que cabe ao farmacêutico zelar pela segurança e 

eficácia, apresentando alternativas terapêuticas e medidas não farmacológicas, ou em caso de 

necessidade, encaminhar ao médico para avaliar a situação. Posto isto, percebe-se a grande 

importância dos farmacêuticos na prestação de cuidados de saúde, promoção do uso racional e 

responsável do medicamento, assegurar a segurança e promover a correta adesão à terapêutica.  

Assim termino, fazendo um balanço positivo desta experiencia tão importante para a minha 

formação profissional e que me permitiu adquirir as competências necessárias para exercer a 

profissão para a qual trabalhei ao longo de cinco anos que recordo com saudade. O meu estágio na 

Farmacia Santo António veio encerrar um capítulo da minha vida e virar a página para que possa 

começar a escrever um novo capítulo, desta vez como Mestre em Ciências Farmacêuticas.  
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10. Calendario de atividades 

 

Atividade Maio Junho Julho 

Ambientação à farmácia e rotina diária ×   

Introdução ao modo de funcionamento do sistema 

informático 
×   

Armazenamento e reposição de stocks  × × × 

Receção de encomendas × × × 

Controlo dos prazos de validade × × × 

Processamento do receituário  × × × 

Determinação de parâmetros bioquímicos   × × 

Medicamentos manipulados  × × × 

Atendimento   × × 

Formações   ×  
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PARTE 2 

 

Temas Desenvolvidos  
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11. Diabetes Mellitus: a doença e as suas complicações  

11.1. Escolha do tema   

Durante o meu estágio constatei que a farmácia era visitada por um grande número de utentes 

diabéticos e que pouco sabiam sobre a doença, pelo que rapidamente percebi que deveria intervir 

nesta área. Em conversa com colegas estagiários de outras instituições que tinham visitado a Escola 

Secundária de Santa Maria da Feira num projeto anterior da Farmácia, apercebi-me que existem 

muitos adolescentes que desconhecem o que é a Diabetes Mellitus (DM) e apresentam muitas 

dúvidas sobre quantos tipos existem, como se distinguem e as principais consequências. Deste modo, 

fiz uma apresentação sobre a doença (Anexo I) seguida de um rastreio na referida escola secundária. 

Tendo em conta que grande parte dos jovens não se preocupa com as consequências a longo prazo, 

dei mais ênfase às complicações agudas da doença não esquecendo de referir as crónicas. Por fim, 

aproveitei a ocasião para distribuir uns panfletos que realizei sobre o tema (Anexo II) para que a 

informação transmitida fosse mais facilmente assimilada e difundida por familiares e amigos. O 

referido panfleto foi ainda distribuído na farmácia para informar melhor os utentes que nos visitam 

diariamente.  

 

11.2. Introdução   

A DM é uma doença crónica que surge quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou 

quando o organismo não consegue utilizar a insulina produzida. A insulina é uma hormona que entre 

outras funções, estimula a entrada de glucose nas células para que esta seja utilizada na produção de 

energia necessária ao organismo. Deste modo, num diabético, há acumulação de glucose na corrente 

sanguínea o que leva ao aumento da sua concentração (hiperglicemia) [29, 30]. Esta doença pode 

apresentar vários sinais e sintomas característicos, tais como: polidipsia, glicosúria, poliúria, visão 

turva, polifagia, perda de peso inexplicável, aumento da suscetibilidade para infeções 

(nomeadamente urinárias) e maior dificuldade na cicatrização de feridas [31, 32]. 

Existem vários tipos de Diabetes Mellitus sendo os principais: 

 DM Tipo 1: resulta da destruição das células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, 

caracterizando-se por níveis muito baixos ou inexistentes de insulina. Deste modo, a 

insulinoterapia é frequentemente indispensável para o tratamento desta forma da doença [30, 

33]. Na maioria dos casos, a destruição das células β ocorre através de um mecanismo 

autoimune, sendo possível detetar a presença de anticorpos anti-descarboxilase do ácido 

glutâmico, anti-células dos ilhéus de Langerhans e anti-insulina. Em alguns casos não é 

possível estabelecer a etiologia da doença (pela ausência de marcadores da um processo 

autoimune) e como tal atribui-se a designação de Diabetes Tipo 1 idiopática. Este tipo de 

diabetes pode apresentar diferentes formas de progressão dependendo da velocidade a que 

ocorre a destruição das células β. Embora não sejam exclusivas de determinadas idades, a 



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    24 

forma de progressão rápida é frequentemente observada em crianças, enquanto a forma de 

progressão lenta ocorre geralmente nos adultos, sendo designada por Diabetes Latente 

Autoimune do Adulto (LADA) [30]. A DM tipo 1 representa entre 5 a 10% de todos os casos 

de diabetes, sendo mais comum na infância e adolescência [33].  

 DM Tipo 2: resulta do desenvolvimento de resistência à insulina produzida pelo organismo 

e constitui a forma mais frequente da doença (90% dos casos). Este tipo de diabetes está 

frequentemente associada a patologias como a hipertensão arterial, dislipidemias e 

obesidade, principalmente abdominal, que por si só provocam ou agravam a 

insulinorresistência [30, 33]. O diagnóstico da patologia é muitas vezes tardio devido à ausência 

de hiperglicemia suficientemente elevada para provocar os sinais e sintomas típicos da 

doença. Deste modo a doença é frequentemente detetada em exames de rotina ou no decurso 

de uma hospitalização por outra causa [33]. Contrariamente à DM Tipo 1, nesta apresentação 

da doença a insulinoterapia geralmente é desnecessária, no entanto em indivíduos que 

necessitam da sua administração, as doses fornecidas tendem a ser superiores, 

comparativamente a um diabético tipo 1, devido à existência de resistência.  

 Diabetes Gestacional (DG): corresponde a qualquer alteração no metabolismo da glicose 

que é detetado pela primeira vez durante a gravidez [33] A DG tende a desaparecer após o 

parto no entanto constitui um fator de risco para o desenvolvimento de DM no futuro [30].  

 

Atualmente existem ainda dois estadios intermédios de alteração na homeostase da glucose, a 

Anomalia da Glucose em Jejum (AGJ) e a Tolerância Diminuída à Glucose (TDG). Estas duas 

situações caracterizam grupos de indivíduos com risco aumentado de desenvolver DM e doença 

cardiovascular, comparativamente à população normoglicémica e denomina-se por hiperglicemia 

intermédia [33]. Importa salientar que AGJ e TDG representam diferentes anomalias da regulação da 

glucose, a primeira relativamente ao período de jejum e a segunda no período pós-prandial [30].  

 

11.3. Diagnóstico 

O diagnóstico da diabetes é feito de acordo com os seguintes parâmetros e valores para o plasma 

venoso na população em geral:  

 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL ou 

 Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL ou 

 Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas na Prova de Tolerância à Glicose Oral (PTGO)1 ou 

 Hemoglobina Glicada (HbA1c)2 ≥ 6,5% [33,34]  

1 A PTGO baseia-se em determinações da glicemia às 0 e 2 horas após a toma de 75g de glucose [35].  

2 A hemoglobina glicada corresponde a uma forma de hemoglobina resultante de reações entre a hemoglobina e a glucose, sendo mui to 

útil na avaliação da glicemia por períodos prolongados. Este parâmetro permite avaliar os níveis glicémicos dos últimos três meses (tempo 

de semi-vida dos eritrócitos) e tem a vantagem de não ser influenciado pelas refeições [36].  
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Num individuo assintomático, o diagnóstico não deve ser realizado com base num único valor 

anormal de glicemia em jejum ou de HbA1c, devendo ser confirmado numa segunda análise ao fim 

de uma a duas semanas. Para o diagnóstico da doença é ainda aconselhável usar apenas um 

parâmetro, no entanto se for realizada a avaliação simultânea de glicemia em jejum e da HbA1c e 

ambos estiverem aumentados o diagnóstico fica confirmado. No caso de apenas um dos parâmetros 

se encontrar alterado deverá ser feita uma segunda análise [33].  

Relativamente ao diagnóstico de hiperglicemia intermédia, este é feito com base nos seguintes 

parâmetros: 

 AGJ: glicemia em jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl 

 TDG: glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl [33].  

 

O diagnóstico da DG faz-se com base nos seguintes valores para plasma venoso:  

 Glicemia em jejum, na primeira consulta de gravidez ≥ 92 e < 126 mg/dl 

 Se glicemia em jejum < 92 mg/dl, realiza-se a PTGO às 24 – 28 semanas de gestação. É 

critério para diagnóstico de DG a confirmação de um ou mais valores contantes na Tabela 3 

[33, 35].  

Tabela 3 - Valores de referência para diagnóstico de DG (PTGO) [35] 

 
 
 
 
 
 

Todas as mulheres com diagnóstico de DG devem, 6 a 8 semanas após o parto, realizar uma 

PTGO para reavaliação, sendo a prova considerada negativa quando os valores de glicemia forem 

<110 mg/dl em jejum e <140 mg/dl duas horas após a sobrecarga de glicose. As mulheres 

classificadas com diabetes prévia à gravidez (glicemia em jejum na primeira consulta ≥ 126 mg/dl) 

devem também ser reavaliadas e o diagnóstico tem por base os critérios estabelecidos para a 

população em geral. Esta reclassificação deverá ser complementada com análises anuais uma vez 

que estas mulheres apresentam maior risco de desenvolver DM, principalmente do tipo 2 ou DG 

numa futura gravidez [35].  

 

11.4. Complicações associadas à DM 

Com o decorrer do tempo os diabéticos podem desenvolver várias complicações, existindo um 

maior risco em pessoas com DM não controlada. As complicações da diabetes podem ser divididas 

em agudas e crónicas dependendo se são imediatas ou progressivas, respetivamente. Como 

complicações agudas podemos encontrar a Cetoacidose Diabética (CAD), a Síndrome Hiperosmolar 

Hiperglicémica (SHH) e a Hipoglicemia [37]. Relativamente às complicações crónicas, estas podem 

ser divididas em microvasculares, quando resultam da lesão de vasos sanguíneos de pequeno calibre, 

Hora Glicemia plasmática 

0 ≥ 92 mg/dl 

1 ≥ 180 mg/dl 

2 ≥ 153 mg/dl 
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e macrovasculares quando a lesão ocorre em vasos sanguíneos de maior calibre [38]. São exemplos de 

complicações microvasculares a retinopatia, nefropatia e neuropatia diabéticas, ao passo que as 

complicações macrovasculares correspondem principalmente a doenças cardiovasculares. Para evitar 

o aparecimento ou a progressão destes problemas é fundamental conseguir um bom controlo 

metabólico [30, 37, 38].  

 

11.4.1. Complicações agudas  

11.4.1.1. Cetoacidose diabética (CAD) 

A CAD é uma complicação aguda da DM que resulta de uma deficiência profunda de insulina e 

do excesso de hormonas contra-reguladoras como o glucagon, cortisol e catecolaminas. É 

caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose. Esta complicação é mais 

frequente na diabetes tipo 1 embora também possa surgir na diabetes tipo 2. A CAD é frequentemente 

desencadeada por condições infeciosas que geram stress e alteram o metabolismo, ou pela falha da 

administração de insulina. Por vezes, a CAD é a primeira manifestação clínica da DM tipo 1 (e até 

mesmo da DM tipo 2) levando ao diagnóstico da patologia até à data não identificada [39].  

A insulina é uma hormona pancreática responsável por promover a entrada de glucose nas células, 

pelo que na sua ausência a glucose acumula-se o que resulta em hiperglicemia. Esta condição é ainda 

favorecida pelo aumento da gliconeogenese e da glicogenólise. Sendo a insulina uma hormona 

anabólica, na sua ausência são favorecidos os processos catabólicos como a lipólise, proteólise e 

glicogenólise, o que resulta num aumento dos níveis sanguíneos de ácidos gordos livres (AGL) e 

glucose. Como o organismo não consegue utilizar a glucose para a produção de energia, recorre à 

oxidação dos ácidos gordos para suprir as necessidades energéticas. A oxidação dos AGL resulta na 

produção de corpos cetónicos (acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona) responsáveis pela 

instalação do quadro de cetoacidose. A hiperglicemia provoca glicosúria (quando é ultrapassado o 

limiar de excreção renal de 180 mg/dl) desencadeando uma diurese osmótica que tem como 

consequência a desidratação [39].  

O quadro clínico da CAD cursa com sinais e sintomas como a polifagia, polidipsia, poliúria, 

náuseas e vómitos que agravam a desidratação, cefaleias, cansaço, presença de corpos cetónicos e 

glucose na urina, hipotensão e taquicardia reflexa, hálito cetónico, visão turva, hiperventilação, 

depressão do Sistema Nervoso Central (SNC) que pode culminar em coma e morte. O tratamento 

atempado desta complicação é fundamental para a recuperação do indivíduo e para prevenir 

consequências graves. Para tal é necessário fazer uma correta hidratação do doente através da 

administração de soro fisiológico, administração de insulina para normalizar a glicemia e 

administração de bicarbonato de sódio para corrigir a acidose. Em muitos casos é ainda necessário 

corrigir distúrbios eletrolíticos que se tenham instalado, procedendo-se para o efeito à administração 

de potássio, sódio ou fosfato [39].  
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11.4.1.2. Síndrome Hiperosmolar Hiperglicémica (SHH) 

A SHH é uma complicação aguda que surge com maior frequência em diabéticos tipo 2 não 

controlados sendo desencadeada por doenças como infeções e falta de tratamento/controlo da 

diabetes. Nesta complicação os níveis glicémicos são muito elevados, geralmente superiores a 600 

mg/dl, pelo que a glicosúria e diurese osmótica estão presentes e causam desidratação. Como 

consequência da desidratação o sangue fica mais concentrado e a glicemia aumenta ainda mais, sendo 

este ciclo vicioso responsável pela hiperglicemia marcada que caracteriza a SHH. Outros sinais e 

sintomas que incluem o quadro clínico da SHH são: poliúria, polidipsia, boca seca, febre, pele seca, 

confusão, perda de visão, alucinações e fraqueza de um lado do corpo, podendo evoluir para coma e 

morte [40, 41]. Uma grande diferença relativamente à CAD são os níveis normais ou ligeiramente 

aumentados de corpos cetónicos, uma vez que o pâncreas tem a capacidade de produzir insulina 

suficiente para prevenir a cetose [41].  

Uma vez que a SHH surge quando a diabetes não está controlada, a melhor forma de prevenir 

esta complicação é melhorar o controlo da doença e fazer várias medições da glicemia em diferentes 

momentos do dia (nomeadamente antes e depois de refeições) devendo ser feita uma monitorização 

mais apertada em caso de o paciente sofrer de outras doenças que possam levar ao descontrolo da 

glicemia [40].  

 

11.4.1.3. Hipoglicemia 

A hipoglicemia caracteriza-se por baixos níveis de glucose no sangue, geralmente inferiores a 70 

mg/dl. Na origem desta complicação com início súbito pode estar a ingestão insuficiente de hidratos 

de carbono, jejum prolongado, administração excessiva de insulina ou medicamentos antidiabéticos 

orais (ADO), exercício físico vigoroso e ingestão excessiva de álcool. Os sintomas iniciais de uma 

crise de hipoglicemia passam por fome súbita, cefaleias, fraqueza, tremores, suores frios, palidez, 

ansiedade e palpitações. À medida que a complicação se instala podem surgir outros sintomas como 

alterações do comportamento, perda de coordenação motora, visão turva, raciocínio lento, confusão 

e perda de consciência com risco de coma e morte. A prevenção de crises de hipoglicemia passa pela 

monitorização regular e frequente da glicemia e a identificação atempada dos sintomas iniciais do 

problema para atuar rapidamente através da administração de açúcares de absorção rápida, sendo 

conveniente reavaliar a glicemia cerca de dez minutos após a ingestão de açúcar. Deste modo é 

possível prevenir e/ou limitar a progressão da hipoglicemia [42].  

 

11.4.2. Complicações crónicas 

11.4.2.1. Retinopatia Diabética 

A retinopatia diabética é uma complicação microvascular da DM resultante de lesões dos vasos 

de pequeno calibre da retina. Como consequência da lesão destes vasos, há uma deficiente irrigação 

dos olhos surgindo carências nutricionais e de oxigénio. Progressivamente verifica-se uma perda de 
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visão que pode levar à cegueira. O principal sintoma apresentado pelos diabéticos que estão a 

desenvolver este problema é a visão desfocada, embora possam existir outros sintomas associados. 

A deteção precoce (feita através de exames oculares que avaliam o estado dos vasos sanguíneos da 

retina) associada a um bom controlo metabólico e da pressão arterial são fundamentais para evitar a 

progressão do problema e prevenir a cegueira [38].  

 

11.4.2.2. Nefropatia Diabética 

A nefropatia diabética é uma complicação microvascular que resulta da lesão de vasos sanguíneos 

de pequeno calibre dos rins, podendo levar a insuficiência renal, com necessidade de diálise ou 

transplante. Em situações mais avançadas pode inclusivamente causar a morte do indivíduo por 

falência renal. Inicialmente o problema é de difícil deteção pela ausência de sintomatologia, mas à 

medida que a doença progride vão surgindo sinais e sintomas como cansaço, anemia, presença de 

proteínas na urina e desiquilíbrios eletrolíticos severos. O diagnóstico precoce pode ser conseguido 

através de análises sanguíneas e à urina. Para evitar a progressão desta complicação é muito 

importante conseguir um bom controlo da glicémia, da pressão arterial e limitar a ingestão proteica 

[38].  

 

11.4.2.3. Neuropatia Diabética 

A neuropatia diabética constitui a complicação microvascular mais frequente da diabetes e surge 

devido a danos nos nervos, causados pela hiperglicemia e pela diminuição da circulação sanguínea. 

Como consequência deste dano nos nervos verifica-se a perda de sensibilidade, dormência e dor, 

principalmente a nível dos membros inferiores e nos homens diabéticos pode surgir impotência. A 

perda de sensibilidade nos pés dificulta o reconhecimento de lesões e cortes podendo predispor para 

o aparecimento de infeções. Todos estes fatores (danos nervosos, danos vasculares e lesões) levam a 

uma situação denominada Pé Diabético que constitui uma das consequências mais comuns da 

neuropatia diabética e representa a principal causa de amputação não traumática.  

À semelhança das complicações anteriormente referidas, a manutenção da glicemia controlada 

pode prevenir ou retardar o aparecimento e evolução da neuropatia diabética e consequentemente do 

pé diabético. Por outro lado a inspeção regular dos pés e os cuidados adequados podem prevenir 

amputações [38].  

 

11.4.2.4. Problemas Cardiovasculares 

Como anteriormente referido, a hiperglicemia causa danos nos vasos sanguíneos, comprometendo 

a circulação. Esta condição é agravada pela presença de outros fatores como a hipertensão arterial e 

hipercolesterolémia que podem conduzir à formação de placas de ateroma características da 

aterosclerose e que comprometem ainda mais a circulação sanguínea. Dependendo da parte 

anatómica afetada, podem surgir diversos problemas como Enfarte do Miocárdio (deficiente 



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    29 

irrigação do coração) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) (deficiente irrigação do cérebro). A 

prevenção dos referidos problemas passa pelo controlo dos fatores de risco associados, como a 

hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, obesidade e tabagismo [38].  

 

11.5. Tratamento 

Os principais objetivos do tratamento da diabetes passam por aliviar/melhorar a sintomatologia, 

melhorar a qualidade de vida e diminuir o risco de complicações agudas e crónicas. O tratamento da 

doença assenta em dois pilares fundamentais: modificações no estilo de vida (alimentação e exercício 

físico) e farmacoterapia.  

 

11.5.1. Modificações no estilo de vida 

As modificações no estilo de vida compreendem alterações nos hábitos alimentares e a prática de 

exercício físico, devendo ser sempre recomendadas aos indivíduos diabéticos. Em alguns casos estas 

modificações podem ser suficientes para controlar a patologia evitando ou retardando o recurso à 

farmacoterapia.  

A alimentação de um individuo diabético ou com alterações ligeiras da homeostase da glucose 

deve ser hipocalórica, rica em fibra para diminuir a absorção de glucose, pobre em gorduras saturadas 

e privilegiar a ingestão de hidratos de carbono complexos aos açúcares simples uma vez que têm 

uma absorção mais lenta, permitindo evitar picos glicémicos. É ainda de evitar o consumo de bebidas 

alcoólicas e bebidas açucaradas.  

Relativamente ao exercício físico é recomendável a prática de 30 minutos diários uma vez que a 

atividade física diminui a resistência à insulina além de permitir o controlo de co-morbilidades como 

a hipertensão arterial, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Contudo a prática de exercício 

físico deve ser acompanhada de cuidados como a medição da glicemia antes e após o exercício e ter 

sempre disponível algum alimento com açúcares de absorção rápida para prevenir crises de 

hipoglicemia. Por outro lado é necessário ter cuidados com os pés para evitar lesões que conduzam 

ao pé diabético.  
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11.5.2. Farmacoterapia 

O tratamento farmacológico da DM difere de acordo com o tipo de diabetes que o doente 

apresente. No caso da diabetes tipo 1 o uso de insulina é imperativo uma vez que o pâncreas perdeu 

a capacidade de a sintetizar. Já na diabetes tipo 2 o tratamento passa pelas referidas modificações no 

estilo de vida e quando necessário, pela toma de medicamentos ADO, sendo pouco frequente o uso 

de insulina. Contudo, ao longo da vida, a insulina pode ser necessária, nomeadamente em caso de 

contra-indicação dos ADO (como por exemplo durante a gravidez) ou falência da terapêutica com 

os referidos fármacos.  

A insulina é degradada ao longo do trato gastrointestinal (TGI), motivo pelo qual não pode ser 

administrada por via oral, sendo a sua administração feita através de injeção subcutânea [43]. A 

administração de insulina pode ser feita com seringas, canetas de insulina ou bombas que libertam a 

hormona durante 24 horas por dia através de um cateter colocado sobre a pele. O local do corpo onde 

é feita a injeção de insulina condiciona a sua absorção e consequentemente os níveis de glucose no 

sangue. Assim por ordem decrescente de absorção, os locais mais usados são: abdómen, braços, 

pernas e nádegas. A insulina deve ser administrada na mesma área para obter bons resultados 

terapêuticos e minimizar diferenças de absorção associadas às diferentes zonas anatómicas. No 

entanto não deve ser injetada exatamente no mesmo local de modo a prevenir a lipohipertrofia 

(desenvolvimento de nódulos no local da injeção) e lipoatrofia (perda de gordura sob a pele) [44].  

Existem vários tipos de insulinas que se distinguem de acordo com o início de ação, duração de 

ação e tempo necessário para atingir a concentração máxima, tal como descrito na Tabela 4. 

 

   Tabela 4 - Tipos de insulina e perfil de ação [43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de insulina 
Perfil de ação 

Início de ação Concentração máxima Duração de ação 

Ação ultra-rápida 15 min 1 h 2-4 h 

Ação rápida 30 min 2-3 h 3-6 h 

Ação intermédia 2-4 h 4-12 h 12-18 h 

Ação longa 5 h 20 h 30 h 
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O tratamento da DM tipo 2 é efetuado com medicamentos ADO. Existem várias classes destes 

fármacos que atuam por diferentes mecanismos de acordo com a Tabela 5.  

 

   Tabela 5 - Medicamentos ADO e seus mecanismos de ação [45, 46] 
 

 

Na ausência de contraindicações, a metformina constitui o fármaco de primeira linha. Esta 

biguanida além de diminuir a resistência à insulina tem a capacidade de inibir a gluconeogenese 

hepática, apresentando benefícios na redução de peso de doentes obesos. Outra vantagem deste 

fármaco prende-se com a sua maior segurança quando comparado com outras classes como as 

sulfunilureias e as glinidas que apresentam maior risco de hipoglicemia [45, 46, 47].  

 

11.6. Conclusões  

A atividade desenvolvida na Escola Secundária de Santa Maria da Feira foi bem aceite por parte 

dos professores de Biologia e pelos responsáveis pelo Clube da Saúde, que acharam ser um tema 

muito pertinente devido à falta de conhecimento nestas faixas etárias. Por outro lado a existência de 

alunos diabéticos que não aderiam à terapêutica tornaram esta atividade ainda mais relevante. Tive 

a oportunidade de fazer uma apresentação sobre o tema para cerca de 75 alunos do ensino secundário 

e alguns professores. A apresentação foi bem-sucedida e senti que a informação transmitida foi nova 

para a grande maioria da plateia e permitiu esclarecer as dúvidas que existiam sobre a doença. No 

final da apresentação, os professores acharam que seria interessante repetir a atividade em setembro 

para os novos alunos. Relativamente aos panfletos, foram bem recebidos por parte dos alunos e 

utentes da farmácia que manifestaram interesse em saber mais sobre a doença.  

 

Mecanismo de ação Classe de fármacos Exemplos 

Aumento da quantidade de insulina 

secretada pelo pâncreas 

Sulfunilureias 

Glibenclamida 

Glipizida 

Gliclazida 

Gliquinona 

Glimepirida 

Inibidores da dipeptidil peptidase IV 

(iDPP-IV) 

Sitagliptina 

Vidalgliptina 

Saxagliptina 

Linagliptina 

Glinidas (secretagogos de ação rápida) 
Repaglinida 

Netaglinida 

Análogos do glucagon-like peptide-1 

(GLP-1) 
Exenatide 

Diminuição da resistência à insulina 

Biguanidas Metformina 

Glitazonas (derivados das 

tiazolidinediona) 

Rosiglitazona 

Pioglitazona 

Redução da absorção da glucose 

pelo TGI 
Inibidores da alfa-glucosidase Acarbose 
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12. Homeopatia na Gravidez   

12.1. Escolha do tema   

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a vários pedidos de ajuda por parte de 

mulheres grávidas ou que se encontravam a amamentar, para tratar transtornos menores. Verifiquei 

que esta população receia que a medicação seja prejudicial ao bebé sendo-lhes muitas vezes 

indicados medicamentos homeopáticos. Face à falta de informação sobre este tipo de medicamentos 

e o interesse da farmácia em promover a sua venda, uma vez que constituem uma alternativa segura, 

realizei um panfleto sobre “Homeopatia na Gravidez” (Anexo III) no qual apresentei a homeopatia, 

as suas vantagens e limitações, bem como os cuidados a ter com a toma destes medicamentos. No 

panfleto introduzi ainda uma pequena tabela com alguns exemplos de medicamentos homeopáticos 

e as suas indicações terapêuticas para que a população tenha conhecimento da oferta existente. O 

panfleto foi exposto na farmácia e entregue em mão a pessoas que adquiriam medicamentos 

homeopáticos de forma a garantir a transmissão de informação sobre os cuidados a ter com a sua 

toma.  

 

12.2. Introdução 

Durante a gravidez há uma grande preocupação relativamente à toma de medicamentos pelo 

receio de possíveis consequências para o bebé. Efetivamente existe um grande número de 

medicamentos que estão contraindicados ou são desaconselhados durante esta fase pelo risco de 

causarem mal formação, aborto, entre outras consequências, dos quais são exemplos a isotretinoina 

usada no tratamento da acne e o misoprostol, um análogo da prostaglandina E1 usado no tratamento 

da acidez gástrica [48, 49]. No passado já se registaram consequências desastrosas associadas à toma 

de medicamentos durante a gravidez, sendo o exemplo mais conhecido o caso da talidomida, um 

sedativo que em 1960 começou a ser recomendado a gravidas uma vez que melhorava os enjoos 

matinais. No entanto mais tarde verificou-se que este fármaco até à data considerado inofensivo 

apresenta racemização in vivo, sendo formado o enantiómero teratogénico, responsável por um 

elevado número de nascimentos de crianças com focomelia, o que levou à sua retirada do mercado 

em 1962 [50].  

Face ao exposto, as grávidas dispõem de poucos medicamentos para o alívio ou tratamento de 

pequenos problemas que possam surgir. Neste sentido surge a homeopatia como uma alternativa 

segura para prevenção, alívio ou tratamento desses transtornos. 
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12.3. Homeopatia 

A homeopatia é uma terapêutica não convencional, fundada pelo médico alemão Christian 

Friederich Samuel Hahnemann em 1807. Esta terapêutica tem por base a prescrição segundo a “Lei 

dos similares”, pelo que Hahnemann introduziu as designações Homeopatia e Alopatia para 

diferenciar estas duas terapêuticas.  

 Segundo a “Lei dos Contrários”: allois (contrário) + pathos (doença) = Alopatia  

 Segundo a “Lei dos Similares”: Homios (similar) + pathos (doença) = Homeopatia [51] 

 

A homeopatia constitui uma das Medicinas Complementares e Alternativas (MCA) e baseia-se 

num processo de cura natural, no qual ocorre a administração de remédios com quantidades 

infinitesimais de substâncias ativas de origem vegetal, animal ou mineral. Estas provocam num 

individuo são, efeitos similares aos da doença e como tal visam estimular as forças naturais de 

recuperação do organismo. Trata-se de uma terapêutica que se centra no paciente e não na doença, 

motivo pelo qual duas pessoas com a mesma doença podem ser tratadas com medicamentos 

homeopáticos diferentes. Uma vez que para a obtenção de produtos homeopáticos são feitas muitas 

diluições, os remédios homeopáticos não apresentam efeitos secundários [51 - 53].  

A homeopatia assenta em três princípios:  

 Similar cura similar: Para curar uma patologia devemos procurar medicamentos que 

possam suscitar sintomas similares no organismo humano saudável. Estes medicamentos 

foram testados previamente em pessoas saudáveis segundo o processo designado Prufung3. 

 Dose mínima: Baseia-se em diluições sucessivas dos remédios com o intuito de diminuir a 

toxicidade, sendo cada diluição sucedida de sucussões, responsáveis pelo aumento da 

potência. Quanto mais diluído for o remédio menor é a sua toxicidade e maior a sua potência.  

 Um único remédio: Segundo este princípio, os doentes devem ser tratados com um único 

remédio, uma vez que, segundo Hahnemann, uma pessoa não pode sofrer de mais do que 

uma patologia ao mesmo tempo. Deste modo, os sintomas, ainda que diversos são sempre 

atribuídos a uma única causa [51, 54].  

 

3 Palavra alemã que significa teste ou experiência. Designação atribuída por Hahnemann ao procedimento sistemático de testar 

substâncias em voluntários saudáveis e anotar os sintomas.  

 

Atualmente existem no mercado vários medicamentos homeopáticos complexos que se 

distanciam da homeopatia clássica, uma vez que contrariam um dos princípios básicos (“um único 

remédio”). Estes medicamentos são obtidos pela combinação de vários medicamentos homeopáticos 

unitários e a mistura encontra-se patenteada, sendo vendidos com uma indicação terapêutica. A sua 

vantagem face aos medicamentos homeopáticos unitários prende-se com o aumento da probabilidade 

de prescrever corretamente, bem como a possibilidade de tratar mais do que um sintoma da mesma 

condição [52]. Na Tabela 6 encontram-se descritos alguns exemplos de medicamentos homeopáticos 
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comercializados e respetiva indicação terapêutica. A Homeopatia pode ser aplicada isoladamente ou 

em combinação com a terapêutica convencional. 

 

   Tabela 6 - Medicamentos homeopáticos e respetiva indicação terapêutica. 

Medicamento Indicação terapêutica 

Stodal® (Boiron) Tosse 

Sedatif® (Boiron), L72® (Lehning) Ansiedade e perturbações do sono 

Oscillococcinum® (Boiron), L52® (Lehning) Gripe 

Coryzalia® (Boiron) Constipação, rinites 

Arnigel ® (Boiron) Contusões 

Homeogene 9® (Boiron) Dores de garganta 

Cocculine® (Boiron) Enjoos nos transportes 

Cicaderma® (Boiron) Picadas de insetos e queimaduras 

 
 

12.3.1. Preparação de medicamentos homeopáticos  

A preparação de medicamentos homeopáticos é constituída por três etapas: extração, 

potencialização e impregnação da forma farmacêutica, podendo ser preparados segundo o método 

Hahnemanniano ou o método de Korsakov [51, 55].  

 

12.3.1.1. Extração 

A extração é a primeira etapa da preparação de medicamentos homeopáticos, tendo como objetivo 

extrair os compostos de interesse da sua matriz original. Com este processo obtêm-se geralmente 

tinturas-mãe, excetuando os casos em que os compostos a extrair são insolúveis. As tinturas-mãe são 

preparações líquidas resultantes da extração da matéria-prima com misturas hidro-alcoólicas. O 

processo extrativo mais utilizado é a maceração, porém, é também possível extrair por digestão, 

infusão e fermentação [55].  

 

12.3.1.2. Potencialização 

Algumas tinturas-mãe podem ser utilizadas para fins terapêuticos, no entanto, a grande maioria é 

sujeita a um processo de potencialização que inclui duas etapas: a diluição e a sucussão. 

A diluição tem como objetivo diminuir a toxicidade dos extratos e atingir as quantidades 

infinitesimais que irão estimular o organismo humano no sentido de curar a patologia. O processo de 

diluição pode ser feito com solvente inerte, usado na extração no caso de preparações líquidas ou 

através de sucessivas triturações quando se trata de preparações sólidas (oriundas de matérias-primas 

insolúveis, das quais não é possível obter uma tintura-mãe). As diluições podem ser feitas à escala 

centesimal (C ou CH) ou decimal (D, DH ou X): 

 Escala decimal: 1 parte de base homeopática + 9 partes de veículo 

 Escala centesimal: 1 parte de base homeopática + 99 partes de veículo 
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As sucessivas diluições a que são submetidas as preparações homeopáticas poderiam levar a uma 

diminuição da eficácia pelo que é então imperativo realizar as sucussões (geralmente 100) entre cada 

diluição, o que permite aumentar a potência. Quanto maior a diluição de uma preparação, maior será 

a sua potência e menor será a sua toxicidade.  

A potencialização pode ser realizada pelo método Hahnemanniano ou pelo método Korsakoviano 

[51, 54, 55].  

O Método Hahnemanniano apesar de mais moroso e dispendioso é o mais utilizado uma vez que 

apresenta maior precisão. Para a sua realização, coloca-se uma parte de tintura-mãe num frasco com 

9 ou 99 partes de veículo dependendo se é utilizada a escala decimal ou centesimal, respetivamente. 

A solução obtida é sujeita a sucussões de modo a ser potencializada. Para a preparação de uma nova 

potência retira-se uma parte da anterior e coloca-se num frasco limpo contendo veículo, repetindo-

se este processo até atingir a potência desejada. Deste modo é necessário um frasco para cada 

diluição, ou seja, se o objetivo for preparar uma potência de 9 CH, serão necessários 9 frascos limpos. 

As preparações obtidas por este método são identificadas através da letra “H” junto à indicação da 

escala utilizada [54].  

O método Korsakoviano, também conhecido por método de frasco único, foi criado em 1832 pelo 

homeopata russo Semion Korsakov. Neste método as diluições são realizadas usando apenas num 

frasco, no qual são feitas as diluições e as sucussões, sendo portanto um método mais rápido e que 

requer menos material. Medicamentos dinamizados pelo método de Korsakov são diluídos na escala 

centesimal. A primeira dinamização feita por este método é igual ao método de Hahnemann. As 

dinamizações seguintes são feitas no mesmo frasco após esvaziamento do mesmo, ficando apenas 

uma pequena quantidade de líquido aderido às paredes, ao qual se adicionam 99 partes de solvente e 

procede-se à sua dinamização. Repetindo-se este processo as vezes necessárias até à diluição 

pretendida. Na tentativa de aumentar a sua precisão é possível proceder à pesagem do resíduo que 

permanece no frasco após o seu esvaziamento. Apesar desta tentativa de aumentar a precisão do 

método, este continua a ser colocado em causa uma vez que há autores que defendem que as 

preparações feitas por este método correspondem a uma mistura de várias diluições e acredita-se que 

medicamentos da mesma substância, preparados pelos diferentes métodos podem levar a resultados 

clínicos diferentes [54].  

 

12.3.1.3. Impregnação  

A impregnação corresponde à fase final na produção de preparações homeopáticas, sendo o 

processo durante o qual a potência homeopática é pulverizada em diversas formas farmacêuticas 

sólidas, como por exemplo, grânulos, comprimidos e glóbulos, seguindo-se um processo de secagem, 

geralmente a uma temperatura inferior a 50 °C. 

Existem várias formas farmacêuticas para preparações homeopáticas, algumas das quais não são 

obtidas pelo processo de impregnação, nomeadamente as preparações líquidas [51].  
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12.3.2. Vantagens da homeopatia   

Os medicamentos homeopáticos podem ser usados em tratamentos preventivos ou curativos e têm 

como principais vantagens: 

 Rápida ação; 

 Não causam habituação; 

 Sem interações com outros medicamentos; 

 Não têm contraindicações (atenção a diabéticos e indivíduos com intolerância à lactose); 

 Não têm efeitos adversos conhecidos; 

 Podem ser utilizados em qualquer idade (recém-nascidos, crianças, adultos e idosos) e 

inclusivamente durante a gravidez e amamentação [56].  

 

12.3.3. Cuidados a ter com a toma de medicamentos homeopáticos    

No sentido de garantir a correta absorção dos princípios ativos e deste modo a eficácia terapêutica 

é necessário ter alguns cuidados aquando da toma de medicamentos homeopáticos. Por uma questão 

de higiene não se deve tocar nestes medicamentos com as mãos, sendo aconselhável recorrer ao uso 

de um aparelho de dosagem especial e despejar os grânulos da tampa diretamente na boca. Uma vez 

na boca, os medicamentos não devem ser deglutidos, deixando-os dissolver lentamente (de 

preferência por via sub-lingual) uma vez que estes são absorvidos através da mucosa bucal. Os 

medicamentos homeopáticos não devem ser tomados imediatamente antes ou depois de uma 

refeição, sendo ainda aconselhável evitar substâncias altamente aromáticas como o café, mentol e 

tabaco imediatamente antes ou após a toma do medicamento porque os alimentos e as referidas 

substâncias podem diminuir a aborção dos princípios ativos e comprometer a sua eficácia [56, 57].  

 

12.3.4. Limites da terapêutica homeopática     

Existem situações que pela sua fisiopatologia requerem a administração de medicação 

inconcebível pela homeopatia, não sendo por isso passíveis de tratamento homeopático. Como por 

exemplo:  

 Patologias que necessitam de recurso a outros meios terapêuticos como a psicoterapia e 

cirurgia; 

 Patologias que necessitam de uma medicação substitutiva como a insulina administrada a 

diabéticos; 

 Patologias que requerem medicação antagonista como a hipertensão arterial ou 

dislipidemias; 

 Infeções uma vez que requerem o uso de antibióticos, anti-fúngicos ou anti-parasitários em 

concentrações suficientemente elevadas; 

 Carências vitamínicas.  
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12.4. Conclusões  

Apesar de já existirem há muito tempo, nos últimos anos temos assistido a uma procura crescente 

de medicamentos homeopáticos. Contudo, a informação sobre esta terapêutica no seio da 

comunidade continua a ser escassa e muitas pessoas acabam por tomar este tipo de medicamentos 

por indicação de um médico, farmacêutico ou familiar, sem saber o que tomam e quais os princípios 

subjacentes. Deste modo, o panfleto que realizei sobre “Homeopatia na Gravidez” pretendia não só 

apresentar de uma forma consciente uma alternativa terapêutica segura durante a gravidez, mas 

também transmitir alguns conhecimentos básicos sobre a homeopatia à população em geral.  

Os panfletos foram bem recebidos por parte da equipa da farmácia que os consideraram muito 

úteis aquando da dispensa/aconselhamento deste tipo de produtos uma vez que continham 

informações relevantes relativamente à sua administração. Estas informações são importantes para o 

sucesso da terapêutica porém por vezes não são corretamente assimiladas pelos utentes, assim, ao 

estarem escritas garantimos que o utente tem acesso à informação. Deste modo, uma atividade que 

inicialmente era mais dirigida a um grupo populacional específico revelou-se útil e importante para 

a população em geral, o que contribuiu para o seu sucesso.  
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13. Fotoproteção  

13.1. Escolha do tema   

A fotoproteção é um tema muito abordado ao longo dos anos, inclusivamente a nível da 

comunicação social através de campanhas de sensibilização da população para os riscos de uma 

exposição solar desprotegida. Apesar de toda a divulgação, durante o meu estágio apercebi-me em 

vários momentos da ausência de conhecimentos básicos sobre o tema. Saliento o elevado número de 

pessoas que recorreram à farmácia com queimaduras solares, algumas das quais afirmavam ter 

aplicado protetor solar porém não renovaram a sua aplicação. Relembro ainda o caso de uma senhora 

que se dirigiu ao balcão da farmácia com um eritema e durante o atendimento apercebi-me de que a 

senhora tinha estado exposta ao sol no dia anterior. Quando inquirida sobre o uso de protetor solar 

respondeu indignada que usava diariamente Nivea® e acreditava que o referido creme a protegia da 

radiação solar. Todas estas situações, acrescidas ao facto de muitas pessoas só utilizarem protetor 

solar quando vão à praia, suscitaram o meu interesse no tema e vontade de intervir de alguma forma. 

A forma que encontrei para fazer chegar informação à população foi através de um panfleto sobre 

“Proteção Solar” (Anexo IV) uma vez que estes constituem uma das melhores formas de transmitir 

informação numa farmácia comunitária.  

 

13.2. Introdução 

O sol exerce efeitos benéficos no organismo humano quando este é sujeito a exposições 

moderadas. A radiação solar estimula a vasodilatação periférica permitindo melhorar a circulação 

sanguínea e inclusivamente diminuir a pressão arterial. Por outro lado, estimula a produção de 

Vitamina D3 por irradiação do 7-dehidrocolesterol. Sendo esta vitamina muito importante para a 

absorção de minerais como o cálcio e o fósforo, ajuda a prevenir doenças como o raquitismo e a 

osteoporose. As radiações intensificam a produção de melanina promovendo o bronzeamento da pele 

o que aumenta as defesas face à agressividade que provocam [58,59]. Não obstante os efeitos benéficos, 

as radiações solares podem ser responsáveis por efeitos nefastos como a desidratação, queimaduras 

solares, dermatites alérgicas, fotoenvelhecimento, discromias, eritema, tumores e desencadear a 

ativação do vírus herpes [58, 60].  

 

13.3. Pele 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, revestindo-o externamente. Este órgão funciona 

como barreira protetora e como uma superfície de regulação e receção de informação. É constituído 

por duas camadas: a epiderme e a derme [58].  

A epiderme é a camada mais externa sendo revestida por um filme hidrolipídico de pH 5.5 que 

lhe confere proteção. Nesta camada da pele é possível encontrar quatro tipos de células diferenciadas 

estrutural e funcionalmente: células epiteliais, melanócitos, células de Langerhans e células de 
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Merkel. Os melanócitos localizam-se na camada basal (imediatamente antes da derme) e são 

responsáveis pela produção de melanina, um pigmento natural que confere cor à pele. No entanto, a 

cor da pele não é exclusivamente conferida pela melanina. Embora este cromóforo tenha um papel 

decisivo, a hemoglobina constitui o outro cromóforo natural da pele [58, 59].  

A derme é formada por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e fibras nervosas, sendo constituída 

essencialmente por fibroblastos responsáveis pela produção de colagénio, elastina e outras proteínas 

estruturais. Deste modo, a derme funciona como suporte da epiderme pelo que o seu estado vai 

condicionar a aparência da pele [58, 59].  

 

13.3. Síntese de melanina 

A melanina é uma matéria pigmentar que confere cor à pele, cabelo e coróide ocular. A sua cor 

varia do amarelo, ao vermelho, castanho e negro pelo que confere cor às diferentes raças humanas. 

Este cromóforo é produzido nos melanossomas que são organelos localizados no citoplasma dos 

melanócitos [58]. Tem como percursor a tirosina (4-hidroxifenilalanina) que é oxidada a DOPA (3,4-

dihidroxifenilalanina) por ação da tirosinase, uma oxidase que contem cobre e existe nos melanócitos 

sob uma forma inativa, sendo ativada pela radiação ultravioleta (UV). Após formação de DOPA, há 

uma segunda oxidação catalisada pela tirosinase com formação de DOPA-quinona. Seguem-se um 

conjunto de reações intermediárias que culminam na formação de melanina sob duas formas 

possíveis: eumelanina e feomelanina. As quantidades destes dois tipos de melanina condicionam a 

cor da pele e cabelo. Indivíduos com pele mais escura apresentam maiores quantidades de 

eumelanina do que feomelanina, sendo o oposto verificado para indivíduos com pele clara [58, 59]. 

Fatores como a quantidade de melanossomas e sua dimensão também são decisivos no tom de pele. 

Uma vez finalizada a síntese de melanina, os melanossomas são transportados, via microtúbulos, 

através de dendrites dos melanócitos que têm como objetivo fazer chegar a melanina aos 

queratinócitos. Nestas células há acumulação de melanossomas que escurecem a pele e protegem as 

células de lesões por parte da radiação solar [59].  

 

13.4. Radiação Solar 

O espetro solar é constituído fundamentalmente por radiações infravermelhas (IV), visíveis e 

ultravioletas, sendo estas últimas as mais relevantes no contexto da proteção solar. A radiação UV 

subdivide-se em três categorias de acordo com o seu comprimento de onda (λ UVA (λ = 315 – 400 

nm), UVB (λ = 280 – 315 nm) e UVC (λ < 280 nm) [58].  

A radiação UVA tem a capacidade de penetrar na pele até à derme e oxidar a melanina existente, 

provocando um escurecimento rápido da pele, geralmente sem formação de eritema significativo, 

num processo designado por bronzeamento direto, uma vez que é conseguido à custa da melanina 

existente. Este tipo de radiação UV pode estar na origem de alguns fenómenos de fotossensibilização 
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e os seus efeitos cumulativos levam ao envelhecimento precoce da pele que se deve à destruição de 

fibras elásticas e consequentemente a queratina torna-se mais espessa e rugosa devido à perda das 

referidas fibras que conferem elasticidade à pele [58]. 

A radiação UVB é designada por radiação eritematogênica devido ao efeito agressivo que 

provoca. Este tipo de radiação UV é responsável pelo bronzeamento indireto uma vez que estimula 

a produção de melanina através da ativação da tirosinase, enzima que catalisa o passo limitante do 

processo biossintético. Exposições prolongadas e repetidas a este tipo de radiação provocam danos 

estruturais profundos nas células da derme podendo levar ao desenvolvimento de cancro da pele [58, 

61]. 

A radiação UVC é a portadora de maior energia sendo por isso extremamente lesiva para os seres 

vivos. A maior parte desta radiação é retida pela camada do ozono e como tal não atinge a superfície 

terrestre onde poderia causar graves danos como cegueira e queimaduras cutâneas [58, 60, 61].  

A quantidade de radiação que atinge a superfície terrestre depende de vários fatores como: 

latitude, altitude, estação do ano, presença de nuvens, camada do ozono e hora do dia (entre as 11:00 

e as 13:00 horas regista-se a intensidade máxima de radiação na crosta terrestre). Quando a radiação 

UV atinge a pele, uma parte é refletida e outra absorvida. A radiação absorvida é responsável pela 

produção de radicais livres, reativos e tóxicos, com consequente dano do ADN [58, 60].  

 

13.5. Protetores Solares  

A proteção solar é essencial durante todo o ano, especialmente durante o Verão e durante a prática 

de atividades ao ar livre que decorram na praia ou no campo. Existem vários agentes fotoprotetores, 

designadamente os agentes naturais como a camada do ozono, nuvens, melanina e o estrato córneo, 

que conferem proteção natural à pele face à radiação e podem ser complementados com agentes 

físicos como a roupa, chapéus e óculos de sol. No entanto, os referidos agentes fotoprotetores podem 

não ser suficientes, em determinadas situações, para assegurar uma proteção adequada sendo 

necessário a aplicação de protetores solares [58, 60].  

Os protetores solares são preparações (cremes, loções, geles, sprays) nas quais é incorporado um 

composto designado por filtro solar que possui ação específica de proteção face à radiação. Os filtros 

solares podem ser divididos em filtros solares inorgânicos e orgânicos, dependendo do mecanismo 

através do qual conferem proteção à pele devido às suas características físico-químicas [60]. Os 

protetores solares geralmente apresentam uma combinação dos dois tipos de filtros solares, o que 

permite aumentar a fotoproteção com menores concentrações de cada princípio ativo. Contudo, para 

que as associações sejam possíveis, os filtros utilizados têm que ser compatíveis, caso contrário a sua 

associação pode ter como consequência uma diminuição do fator de proteção [59].  
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13.5.1. Filtros Solares  

13.5.1.1. Filtros Solares Inorgânicos 

Os filtros solares inorgânicos, também designados por filtros minerais são fotoestáveis e atuam 

por mecanismos de reflexão e dispersão da radiação solar incidente, tendo a capacidade de bloquear 

uma vasta gama de radiação, incluindo UVA, UVB, visível e IV [59, 60]. Este tipo de filtros são 

geralmente incorporados nas preparações sob a forma de pó em suspensão, pelo que o tamanho da 

partícula condiciona a sua eficácia [58]. Os filtros minerais não são absorvidos pela pele, motivo pelo 

qual raramente estão associados a reações alérgicas, sendo o seu uso recomendado para crianças e 

indivíduos com pele sensível. Contudo, o facto de não serem absorvidos torna a formulação opaca e 

cosmeticamente menos agradável. No sentido de melhorar a cosmeticidade do produto e 

consequentemente a sua aceitabilidade começaram a ser desenvolvidas formulações com partículas 

de menores dimensões em suspensões coloidais. A diminuição do tamanho das partículas acarreta 

uma perda de eficácia na proteção face à radiação UVA. Por outro lado, partículas pequenas sofrem 

maior ação do efeito eletrostático tendendo a agregar-se com consequente diminuição da eficácia 

fotoprotetora. Para contornar o problema e diminuir a agregação das partículas é adicionado 

dimeticone ou sílica que as mantêm separadas, assegurando a eficácia do produto [59, 60].  

Alguns dos compostos utilizados como filtros inorgânicos são, por ordem crescente de opacidade, 

o talco, o amido de milho, estearado de magnésio, estearato de zinco, caulino, óxido de zinco e 

dióxido de titânio. Sendo os dois últimos os mais frequentemente utilizados [58].  

 

13.5.1.2. Filtros Solares Orgânicos 

Os filtros solares orgânicos são compostos químicos com ação contra a radiação UVA e UVB 

que atuam como cromóforos, absorvendo a radiação UV. A energia da radiação absorvida provoca a 

transição dos eletrões para níveis energéticos superiores (estado excitado), aos quais está associada 

menor estabilidade e como tal, a molécula tem tendência a readquirir o estado inicial. Para tal a 

energia inicialmente consumida é lentamente dissipada sob a forma de calor e o composto fica em 

condições para absorver radiação UV repetidamente [58, 60]. Por vezes, a energia dissipada leva à 

formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) ou fotoprodutos que atacam outros constituintes 

da formulação e inclusivamente a própria pele, quando absorvidos por ela.  

As formulações contendo filtros orgânicos são cosmeticamente agradáveis uma vez que estes 

filtros são transparentes. Contudo apresentam a desvantagem de serem absorvidos pela pele com 

risco de provocar reações alérgicas, motivo pelo qual os protetores solares contendo este tipo de 

filtros não devem ser aplicados a crianças com menos de 2 anos [59]. Na Tabela 7 encontram-se 

descritos alguns exemplos de filtros solares orgânicos agrupados de acordo com a proteção que 

conferem face à radiação UVA e UVB [58, 59].  
  



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    42 

  Tabela 7 - Filtros solares orgânicos de acordo com a proteção UVA e/ou UVB [58, 59] 

Filtros UVB Filtros UVB - UVA 

Ácido p-aminobenzóico e derivados (PABA) 

Cinamatos 

Salicilatos 

Derivados da benzofenona 

Antranilato de mentilo 

Parsol 1789 (Avobenzona ou butil-

metoxidibenzoilmetano) 

Mexoryl® XL (Drometizole trisilozane) 

Mexoryl® SX (terephalydene dicamphor sulfonic acid) 

Acrilamida 

Tinosorb® S (Bemotrizinol) 

Tinosorb® M (Bisoctrizol) 

 

13.5.2. Fatores de proteção dos filtros solares  

A proteção contra a radiação UVB é medida através do Fator de Proteção Solar (FPS). Este fator 

relaciona a quantidade de energia mínima de luz solar que é necessária para produzir um eritema 

cutâneo percetível numa pele protegida pelo cosmético, com a quantidade de energia mínima de luz 

solar que é necessária para produzir um eritema idêntico quando a pele esta desprotegida. A energia 

mínima de radiação que origina eritemas cutâneos percetíveis é designada por Dose Eritematosa 

Mínima (DEM). 

FPS =
DEM da pele protegida 

DEM da pele desprotegida
 

 

Deste modo, um FPS de 15 significa que o tempo de exposição necessário para atingir a DEM é 

15 vezes maior na presença de protetor solar, ou seja, o indivíduo pode receber 15 vezes mais 

radiação sem apresentar eritema percetível [58-60, 62].  

Relativamente à proteção contra a radiação UVA não existe um teste padrão consensoal para a 

sua medição. Os testes in vivo mais aceites são: Imediate Pigment Darkening (IPD) e Persistent 

Pigment Darkening (PPD). Ambos medem a proteção relativamente à radiação UVA2 (λ = 320-340 

nm), sendo o PPD o mais aceite. Este é medido duas horas após a exposição a radiações UVA e mede 

a oxidação da melanina resultante desta exposição. Com base neste teste é possível estabelecer um 

Fator de Proteção UVA (PFA) que à semelhança do FPS para a radiação UVB, se define pela razão 

entre o tempo requerido para produzir um mínimo de pigmentação escura persistente na pele 

protegida pelo cosmético solar e o tempo necessário para produzir um efeito semelhante na pele não 

protegida. Quanto maior o PFA, maior será a proteção contra a radiação UVA2. 

 PFA 2 – 4: baixa proteção UVA2 

 PFA 4 – 8: moderada proteção UVA2 

 PFA > 8: alta proteção UVA2 

Contudo, este teste mede apenas a proteção face à radiação UVA2. Para avaliar a proteção contra 

a radiação UVA1 (340-400 nm) recorre-se a um teste in vitro. Com base na combinação destes dois 

testes recomenda-se a graduação da proteção UVA numa escala de 0 a 4 estrelas [59, 60].  
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13.5.3. Resistência à água  

A remoção do cosmético pela água é um aspeto muito importante aquando da formulação de um 

protetor solar. As emulsões do tipo O/A são mais facilmente removidas quando comparadas com as 

do tipo A/O, uma vez que nestas últimas os filtros solares utilizados são oleosolúveis. Neste caso, a 

adição de silicones pode aumentar ainda mais a resistência à água pelo facto destes compostos serem 

hidrorrepelentes. Além da maior resistência à água, os veículos oleosos têm tendência a formar uma 

película de revestimento cutâneo que pela sua natureza emoliente, protege a pele da desidratação 

provocada pelo sol e vento. Contudo é preciso ter em atenção a viscosidade do cosmético uma vez 

que esta constitui um fator decisivo para a aceitação do produto por parte dos consumidores [58].  

 
13.5.4. Proteção contra radiação IV  

Estima-se que cerca de 54% da radiação solar é constituída por radiação IV, enquanto apenas 7% 

representam a radiação UV.  

A radiação IV pode ser subdividida em três categorias: IV-A (750 nm – 1400 nm), IV-B (1400 

nm – 3000 nm) e IV-C (3000 nm – 1 mm). A maior parte, corresponde a radiação IV-A, a qual tem 

elevado poder de penetração cutânea, podendo atravessar a pele e atingir o tecido subcutâneo. Já a 

radiação IV-B e IV-C têm baixo poder de penetração cutânea, não conseguindo atravessar a epiderme 

[63, 64].  

A nível da derme, a radiação IV-A aumenta a expressão de uma enzima da matriz responsável 

pela degradação de fibras de colagénio (metaloproteinase-1), o que associado à inibição da síntese 

de colagénio e aumento da produção de radicais livres levam ao envelhecimento da pele, podendo 

induzir efeitos nefastos similares à radiação UV [64].  

Deste modo, uma proteção solar eficaz passa por incluir nas formulações compostos que tenham 

a capacidade de proteger a pele desta “nova” ameaça. Uma possível estratégia passa pela inclusão de 

pigmentos minerais que façam a reflexão deste tipo de radiação, dos quais é exemplo o dióxido de 

titânio. Contudo, cosméticos contendo este composto são opacos, o que pode tornar o produto 

cosmeticamente pouco agradável não sendo aceite pelos consumidores. O uso de antioxidantes pode 

ser uma alternativa promissora, sobretudo se usados compostos como o ácido ascórbico, flavonóides 

e N-acetilcisteína que durante ensaios in vitro revelaram a capacidade de inibir o aumento de 

expressão de metaloproteinase-1 provocado pela IV-A [63].  

Hoje em dia, já existem algumas formulações que conferem proteção IV, no entanto o futuro da 

proteção solar passa pelo aperfeiçoamento e implementação de estratégias contra este tipo de 

radiação.  
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13.5.5. Antioxidantes 

O excesso de radiação UV na pele pode levar à formação de radicais livres, induzindo deste modo 

um dano oxidativo que pode culminar no envelhecimento cutâneo e inclusivamente aparecimento de 

cancro da pele. Deste modo a adição de agentes antioxidantes como o alfa-tocoferol e beta-caroteno 

às formulações pode aumentar a proteção da pele. Importa salientar que a sua inclusão nos protetores 

solares não potencia o FPS, o que eles fazem é contrabalançar os efeitos oxidativos provocados pela 

radiação e desta forma quando associados aos filtros solares aumentam indiretamente a sua eficácia 

[58, 59].  

 

13.5.6. Efeitos adversos dos protetores solares  

Os efeitos adversos associados aos protetores solares prendem-se essencialmente com 

manifestações cutâneas como a dermatite de contacto, irritativa ou alérgica. No topo dos ingredientes 

ativos implicados no desenvolvimento destas manifestações estão as benzofenonas, PABA, 

cinamatos e o metoxidibenzoilmetano. Os filtros inorgânicos não demonstraram qualquer reação 

adversa pelo que constituem uma alternativa segura em pessoas com história de reação alérgica a 

protetores solares contendo filtros orgânicos. Importa ainda referir que por vezes a reação alérgica 

pode ser causada por aditivos presentes na formulação como os conservantes e fragrâncias, sobretudo 

em pessoas com pele mais sensível [59].  

 

13.6. Medidas preventivas  

Para uma proteção solar eficaz existe um conjunto de medidas preventivas que devem ser 

implementadas, tais como: 

 Evitar a exposição solar entre as 10:00 e as 16:00 horas; 

 Aplicar protetor solar 30 min antes de ir à praia, sendo aconselhável o uso de formulações 

com FPS ≥ 30;  

 Renovar a aplicação de 2 em 2 horas e depois de ir ao banho ou transpirar, porque apesar de 

muitas formulações serem resistentes à água, não há nenhum protetor solar à prova de água;  

 Usar t-shirt, chapéu e óculos de sol; 

 Beber muita água, sendo aconselhável uma garrafa de 1,5 litros por dia;  

 Mesmo com céu nublado, os cuidados devem manter-se porque os raios solares também 

atravessam as nuvens; 

 Após exposição solar é conveniente aplicar um creme hidratante para restabelecer o 

equilíbrio da pele [59, 60, 65].  
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13.7. Cosméticos para aplicação após exposição solar   

Os cosméticos destinados a aplicação após exposição solar, vulgarmente conhecidos por “aprés-

soleil” ou “after-sun”, têm como objetivo minimizar os efeitos resultantes da exposição às radiações. 

Estes produtos são geralmente formulados com substâncias calmantes e descongestionantes como a 

calamina, ou substâncias com ação adstringente e antisséptica como o óxido de zinco. São 

formulações com elevado conteúdo em água, tais como emulsões do tipo O/A e loções, que conferem 

um efeito refrescante. Geralmente os cosméticos pós-solares são isentos de álcool em virtude da sua 

ação desidratante. Nestes produtos opta-se pela inclusão de substâncias humectantes e emolientes no 

sentido de restabelecer a hidratação cutânea. Frequentemente são incluídas substâncias com ação 

antinflamatória, tais como, a alantoína, o azuleno e a vitamina A associadas a extratos vegetais com 

propriedades descongestionantes, cicatrizantes e emolientes, do qual é exemplo o extrato de aloé 

vera [58].  

 

13.8. Conclusões  

O panfleto realizado no âmbito deste tema foi bem aceite por parte dos colaboradores da farmácia 

que o consideraram bem elaborado e pertinente, permitindo alertar para os principais problemas 

detetados durante o atendimento devido a falta de conhecimentos por parte da população. O referido 

panfleto foi exposto na farmácia em locais estratégicos para que os colaboradores se lembrassem de 

os distribuir pelos utentes. Nesse sentido foram colocados junto aos expositores dos protetores 

solares, no balcão de atendimento da cosmética e ainda em zonas de fácil acesso aos utentes para que 

todas as pessoas tivessem acesso à informação.  

Em vários momentos verifiquei que as pessoas aproveitavam para ler o panfleto enquanto estavam 

à espera para serem atendidas e muitas acabavam por leva-lo para casa, o que se refletiu numa grande 

diminuição do número de exemplares. 

  



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    46 

14. Bibliografia  

 

[1] Deliberação nº 1502/2014, de 3 de Julho. 

[2] Decreto-Lei nº 25/2011, de 16 de Junho. 

[3] Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de Novembro. 

[4] Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, Estatuto do Medicamento. 

[5] INFARMED (2014). Normas Relativas à Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde. 3ª 

Edição. INFARMED, Lisboa. 

[6] Despacho n.º 15700/2012, de 30 de Novembro. 

[7] Portaria n.º 1471/2004, de 21 de Dezembro. 

[8] Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio. 

[9] Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio. 

[10] INFARMED, Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICO 

S/SAIBA_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/22_Psicotropicos_Estupefacientes.p

df (último acesso a 10-06-2015) 

[11] Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

[12] Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. 

[13] Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro. 

[14] Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio. 

[15] Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro. 

[16] Conselho Nacional da Qualidade (2009). Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária. 3ª Edição. Ordem dos Farmacêuticos, Lisboa 

[17] Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de Outubro. 

[18] Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro. 

[19] Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de Junho. 

[20] Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho. 

[21] Infarmed: Dispositivos Médicos. Acessível em:  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS 

(último acesso a 28-06-2015) 

[22] Infarmed: Classificação e Fronteiras. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS/CLA

SSIFICACAO_E_FRONTEIRAS (último acesso a 28-06-2015) 

[23] Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril. 

[24] Portaria n.º 594/2004,de 2 de Junho. 

[25] Deliberação n.º 1500/2004, 7 de Dezembro. 



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    47 

[26] Portaria n.º769/2004 de 1 de Julho. 

[27] Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro. 

[28] VALORMED: Quem somos. Acessível em http://www.valormed.pt. (último acesso a 06-07-

2015) 

[29] WHO: Diabetes. Acessível em: http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/en/ (último 

acesso a 01-08-2015)  

[30] Sociedade Portuguesa Diabetologia: Definição, Diagnóstico e Classificação da Diabetes 

Mellitus. Acessível em: http://www.spd.pt/index.php/grupos-de-estudo-mainmenu-

30/classificao-da-diabetes-mellitus-mainmenu-175 (último acesso a 01-08-2015) 

[31] IDF Diabetes Atlas, Sixth edition, International Diabetes Federation, 2013  

[32] American Diabetes Association: Diabetes Symptoms. Acessível em:  

http://www.diabetes.org/diabetes-basics/symptoms/ (último acesso a 01-08-2015) 

[33] Norma da Direção-Geral da Saúde Nº 002/2011 de 14/01/2011. Assunto: Diagnóstico e 

Classificação da Diabetes Mellitus   

[34] Standars of medical care in Diabetes, The journal of clinical and applied research and 

education Diabetes Care, American Diabetes Association, 2015 

[35] Norma da Direção- Geral da Saúde Nº 007/2011. Assunto: Diagnóstico e conduta na Diabetes 

Gestacional 

[36] Portal da Diabetes: Hemoglobina glicada. Acessível em:  

http://www.apdp.pt/diabetes/a-pessoa-com-diabetes/o-diagnostico-da-diabetes/analises-

sanguineas#hemoglobina%C2%A0-glicada (último acesso a 02-08-2015) 

[37] Diabetes Education Online: Complications. Acessível em: http://dtc.ucsf.edu/living-with-

diabetes/complications/ (último acesso a 02-08-2015) 

[38] WHO: About Diabetes – Complications of diabetes. Acessível em:  

http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/en/index3.html (último acesso a 08-08-

2015) 

[39] Barone, B.; Rodacki, M.; Cenci, M. C. P.; Zajdenverg, L.; Milech, A.; Oliveira, J. E. P. 

(2007). Cetoacidose Diabética em Adultos – Atualização de uma Complicação Antiga. 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. 51: 1434-1447 

[40] American Diabetes Association: Hyperosmolar Hyperglycemia Nonketotic Syndrome 

(HHNS). Acessível em:  

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/hyperosmolar-

hyperglycemic.html (último acesso a 08-08-2015) 

[41] Diabetes Education Online: Hyperglycemic Hyperosmolar States. Acessível em: 

http://dtc.ucsf.edu/living-with-diabetes/complications/hyperglycemic-hyperosmolar-states/ 

(último acesso a 08-08-2015) 



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    48 

[42] Diabetes Education Online: Hypoglycemia. Acessível em: http://dtc.ucsf.edu/living-with-

diabetes/complications/hypoglycemia/ (último acesso a 08-08-2015) 

[43] American Diabetes Association: Insulin basics. Acessível em:  

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-

care/medication/insulin/insulin-basics.html (último acesso a 08-08-2015) 

[44] American Diabetes Association: Insulin Routines. Acessível em:  

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-

care/medication/insulin/insulin-routines.html (último acesso a 08-08-2015) 

[45] American Diabetes Association: What are my options? Acessível em: 

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/oral-

medications/what-are-my-options.html (último acesso a 09-08-2015) 

[46] Duarte, R.; Nunes, J. S.; Dores, J.; Rodrigues, E.; Raposo, J. F.; Carvalho, D. et al. (2013). 

Recomendações Nacionais da SPD para o Tratamento da Hiperglicemia na Diabetes Tipo 2 

– Versão Resumida. Revista Portuguesa de Diabetes. 8: 30-41 

[47] American Diabetes Association: Is There a Danger of Interactions? Acessível em:  

 http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/oral-

medications/danger-of-interactions.html (último acesso a 09-08-2015) 

[48] Infomed: Isotretinoína. Acessível em:  

  http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=36706&tipo_doc=rcm 

(último acesso a 09-08-2015) 

[49] Infomed: Misoprostol. Acessível em:  

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=2291&tipo_doc=rcm 

(último acesso a 09-08-2015) 

[50] Helix Magazine: The Thalidomide Tragedy: Lessons for Drug Safety and Regulation. 

Acessível em: https://helix.northwestern.edu/article/thalidomide-tragedy-lessons-drug-

safety-and-regulation (último acesso a 09-08-2015) 

[51] Farmacopeia homeopática brasileira, 3ª edição, 2011 

[52] National Center for Homeopathy: Learn About Homeopathy. Acessível em: 

http://www.homeopathycenter.org/learn-about-homeopathy (último acesso a 09-08-2015) 

[53] National Center for Complementary and Integrative Health: Homeopathy: An Introduction. 

Acessível em: https://nccih.nih.gov/health/homeopathy (último acesso a 09-08-2015) 

[54] César, A. T. (2003) Dinamização. Cultura Homeopática. 2:15-41  

[55] Preparações Homeopáticas, Farmacopeia Portuguesa 9.0 

[56] Boiron: Perguntas Frequentes. Acessível em:  

http://www.boiron.pt/homeopatia4.asp (último acesso a 10-08-2015) 

[57] Boiron: Mitos & Realidades. Acessível em: http://www.boiron.pt/homeopatia3.asp (último 

acesso a 10-08-2015) 



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    49 

[58] Prista, L. N.; Bahia,  M. F. G.; Vilar, E. (1992) Dermofarmácia e Cosmética, 4ª Edição, 

Associação Nacional de Farmácias, Porto 

[59] Baumann, L.; Saghari, S.; Weisberg, E. (2009) Cosmetic Dermatology: Principles and 

Practice, 2nd Edition, The McGraw-Hill Companies, United States  

[60] Gontijo, G.; Pugliesi, M.; Araújo, F. (2009) Photoprotection. Surgical & Cosmetic 

Dermatology. 1: 186-192 

[61] Health Physics Society: Ultraviolet Radiation. Acessível em:  

http://hps.org/hpspublications/articles/uv.html (acedido em 12 agosto de 2015) 

[62] Petersen, B.; Wulf, H. (2014). Application of sunscreen – theory and reality. 

Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 30: 96-101 

[63] Schroeder, P.; Haendeler, J.; Krutmann, J. (2008) The role of near infrared radiation in 

photoaging of the skin. Experimental Gerontology. 43: 629–632 

[64] Schroeder, P.; Calles, C.; Benesova, T.; Macaluso, F.; Krutmann, J. (2010) Photoprotection 

beyond Ultraviolet Radiation – Effective Sun Protection Has to Include Protection against 

Infrared A Radiation-Induced Skin Damage. Skin Pharmacology and Physiology. 23: 15–17 

[65] Diaz, J.; Nesbitt, Jr. (2012). Sun exposure behavior and Protection: Recommendations for 

Travelers. Journal of travel medicine. 2: 108-118 

 
  



Relatório de Estágio | Farmácia Santo António 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto    50 

15. Anexos  
 

Anexo I: Apresentação “Diabetes Mellitus” 
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Anexo II: Panfleto “Diabetes Mellitus” 
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Anexo III: Panfleto “Homeopatia na Gravidez” 
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Anexo IV: Panfleto “Proteção Solar” 
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1. Introdución  

Farmacia Comunitaria es un estabelecimento sanitário de interés público y titularidad privada, 

dirigido por uno o varios farmacéuticos y sujetos a planificación sanitaria según los requesitos 

estabelecidos en las leyes autonómicas competentes.[1] Oficina de Farmacia corresponde à la práctica 

profesional ejercida por farmacéuticos, o sea, personas con la licenciatura en Farmacia.  

Las funciones de una Farmacia Comunitaria son estabelecidas por la Ley General de Sanidad 

14/1986, por la Ley 16/1997 de abril de Regulación de Servicios de la Oficina de Farmacia y 

refrendadas por la Ley 29/2006 de julio de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos 

Sanitarios. Estas leyes estabelecen los servicios básicos que deben ser prestados à la población, como 

por ejemplo: la adquisición, conservación y dispensación de los medicamentos y productos 

sanitarios; la vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas; la información y el 

seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes; la colaboración en el control y uso 

racional de los medicamentos, a fin de detectar las reacciones adversas que puedan producirse y 

notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia; entre otras.[1] 

Además de estabelecer funciones y servicios de las farmacias comunitárias, la Ley 29/2006 de 

julio de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios incorpora el concepto de 

Atención Farmacéutica en su articulado reconociendo así la labor del farmacéutico como Agente de 

salud. El seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes constituye una función de gran 

importancia que permite la vigilancia y el control del uso individualizado de los medicamentos, la 

detección y prevención de duplicidades en los tratamientos, errores de prescriptión, reaciones 

adversas e interaciones.  

El modelo Español de Ordenación Farmacéutica permite que el 99 % de la población disponga 

de Farmacia Comunitaria en el proprio município, garantizando el aceso en condiciones de igualdad 

al  mismo medicamento, con el mismo precio a en el país entero, razón por la cual es considerado 

uno de los mejores  modelos a nível mundial.  

Por todo esto, la Farmacia Comunitaria es considerada una pieza clave del Sistema Sanitario y 

de sus programas preventivos y de sensibilización ciudadana.[1] 

Mis prácticas tuvieron lugar entre 15 de Enero y 15 de Abril de 2015 en la Farmacia Coello 74 

y me permitieron aprender más sobre la actividad farmacéutica, contactar con la realidad y aplicar 

los conocimientos de la carrera. Así, estas prácticas fueron esenciales para mi formación profesional. 

Esta memoria es una descripción de mi experiencia profesional y personal como practicante en 

la oficina de Farmacia Coello 74, en Madrid.  
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2. La farmacia 

2.1. Localización y aspecto exterior 

La Farmacia Coello 74 se situa en el barrio de Salamanca, en la Calle Claudio Coello nº 74, 28001 

– Madrid. Este barrio está en el centro de la ciudad e es conocido por ser una de las zonas más ricas, 

con un costo de vida alto. Aunque la mayor parte de los clientes sean habitantes del barrio, ya 

fidelizados, la farmacia recibe muchos clientes extranjeros que están de vacaciones o de trabajo en 

Madrid.  

El exterior de la farmacia es distinto de las 

otras tiendas del barrio gracias a la cruz verde 

colocada perpendicularmente a la fachada del 

edificio y el color blanco del exterior de la 

farmacia. 

Además del nombre de la farmacia, es 

visible el nombre del farmacéutico titular, sin 

abreviaturas, Ana Revuelta Alonso, el sello 

de “Apoteca Natura” y al lado de la puerta, 

un cajetín, donde se exponen las farmacias de 

guardia. Existe también un escaparate y un 

cartel cerca de la puerta para la exposición de nuevos productos y promociones, que cambian de 

acuerdo con la temporada y sirven para atraer los clientes (Imagen 1).  

 

2.2. Horario 

La Farmacia Coello 74 trabaja 12 horas al dia, de lunes à sabado, de las 9:00 h a las 21:00 h. Yo 

hice mis prácticas una semana por la mañana y la siguiente por la tarde.  

 

2.3. Organización de la farmacia  

La farmacia tiene cinco áreas distintas: area de servicio público, rebotica, almacén, despacho y 

aseos.  

 

2.3.1. Área de servicio publico 

El área de servicio publico es bien iluminada y organizada para transmitir un ambiente sereno y 

agradable fundamental en esta área, ya que es aquí donde se comunica con los clientes.  

En esta área se encuentra un mostrador con dos puntos de venta y un sistema automático de contar 

dinero en efectivo y calcular el cambio. Además del equipamento, se suele poner algunos productos 

en destaque en el mostrador para que el cliente los conozca y los compre. 

Detrás del mostrador existen unas estanterías con medicamentos Fitoterapéuticos, medicamentos 

Imagen 1 – Exterior de la Farmacia Coello 74 
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homeopáticos, complementos alimenticios y 

algunos medicamentos de venta libre como 

pastillas para el dolor de garganta, 

antigripales, entre otros (Imagen 2).  

Abajo de las estanterías están las 

cajoneras deslizantes donde se encuentran las 

formulaciones orales sólidas. Los 

medicamentos de marca están organizados 

alfabéticamente por nombre comercial en las 

primeras cajoneras y las últimas tienen los 

medicamentos genéricos organizados 

alfabéticamente por nombre de principio activo. 

En otro lado del mostrador tenemos los productos de parafarmacia como cosméticos, higiene oral 

y productos para los bebes y niños, organizados por marcas para una fácil visualización e aceso para 

el público (Imagen 3). Hay también una báscula que además del peso calcula el índice de masa 

corporal (IMC) y una silla que se utiliza para la medición de la presión arterial (PA), que es un 

servicio gratuito que yo hice durante las prácticas, utilizando un esfingomanómetro de aire y un 

estestoscópio que suelen ser más precisos que los a paratos electrónicos.  

Junto a una mesa hay un analizador de composición corporal (INBODY 230) que es utilizado en 

consultas de nutrícion. 

A la entrada de la farmacia existe un contenedor del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de 

Envases (SIGRE) para facilitar el processo de recolección de medicamentos caducados (Imagen 4).  

 

Imagen 2 – Estanterías con los productos fitoterápicos, 

homeopáticos y de venta libre 

Imagen 3 – Área de servicio con los productos de parafarmacia y las 

básculas 

Imagen 4 – Área de servicio con el punto 

SIGRE y la zona donde se hace la 

medición de la PA 
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2.3.2. Rebotica  

Esta zona está conectada con el área de servicio público y tiene más estanterías donde están otras 

formas farmacéuticas como pomadas, cremas, colirios, óvulos, supositorios, jarabes, soluciones, 

sobres y sprays. En la rebotica también están las compresas, algodón, testes de embarazo y 

medicamentos para reponer el stock. Los medicamentos, como las vacunas, el bótox, la insulina, 

entre otros, que requieren temperaturas más bajas (entre 2 – 8 ºC) son conservados en la nevera que 

se encuentra en esta área.  

La rebotica también tiene equipamiento informático ya que funciona como zona de gestión, donde 

se hace la recepción de pedidos y encargos, la verificación de las recetas y su organización en lotes.  

 

2.3.3. Almacén 

El almacén está un piso abajo y es donde se almacenan los productos que están en grandes 

cantidades. Es una zona usada para evitar el desabastecimiento de los produtos más vendidos y 

también tiene productos fitoterápicos, algunos cosmeticos y productos de higiene oral.  

 

2.3.4. Despacho 

El despacho es una zona más administrativa con equipamento informatico y armarios donde se 

puede encontrar la bibliografia obligatoria y otros libros de interés. Los uniformes y batas de todos 

los profesionales están también en un armario del despacho.  

 

2.3.5. Aseos 

Previsto para el trabajo en equipo de la Farmacia Coello 74.  

 

2.4. Recursos humanos 

El equipo de la Farmacia Coello 74 consta de una farmacéutica titular, Ana Revuelta Alonso, una 

farmacéutica adjunta, Laura González, un auxiliar de farmacia, José Carnicero y una empleada de 

limpieza, Longina Sanchez.  

Durante mis prácticas he tenido la posibilidad de trabajar con todos los profesionales del equipo 

que además de la profesionalidad, responsabilidad y solidariedad, mantienen un ambiente alegre, 

divertido y relajado, donde uno se siente como en casa. Todos me ayudaran a integrar fácilmente en 

la farmacia y con ellos he aprendido mucho.  

 

3. Libros oficiales y fuentes de información  

 Entendemos por libros oficiales, aquellos que son obligatorios en una oficina de farmacia. La Ley 

102/2006, de 12 de septiembre estabelece como libros oficiales el recetario oficial, el libro de 

contabilidad de estupefacientes y la Real Farmacopea Española.[2] 
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3.1. Libro Recetario Oficial 

 El libro recetario oficial es distribuido en los Colegios Oficiales de cada Comunidad Autónoma. 

En este libro se anotán diariamente todas las dispensaciones del día anterior relativas a fórmulas 

magistrales, medicamentos que incluyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, medicamentos 

de especial control médico (ECM), medicamentos de uso humano que se vayan a emplear en 

veterinaria y otras dispensaciones suscetibles de llevar un registro.[1, 3]  

 Para hacer el registro de dispensaciones en el libro recetario es necesario atribuir un número a la 

receta y escribirlo en el sellado de receta, escribir la fecha de dispensación (día, mes y año), nombre 

y apellidos del médico, nombre y apellido del paciente y su dirección (estos datos pueden ser 

sustituidos por el documento nacional de identidad – DNI), la prescripción transcrita de manera 

íntegra, el tipo de prescripción (por ejemplo seguridad social, seguro privado, particular, etc.), el 

precio del medicamento y observaciones. Por cada día se firma la hoja después de la última receta 

copiada y no se puede dejar espacios en blanco entre las distintas anotaciones de un mismo día.[1-3] 

 

3.2. Libro Oficial de Contabilidad de Estupefacientes  

 El libro de estupefacientes se obtiene a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia 

donde se ejerce. En este libro se apuntan los movimientos de todos los estupefacientes (las entradas 

y salidas) y las existencias que quedan en cada momento.[1-3]  

 La adquisición de estupefacientes solo se podrá realizar a través de vales oficiales, sellados por 

Sanidad que se envían a los almacenes mayoristas para poder disponer de estupefacientes en la 

farmacia. Para ello, aunque no sea un libro oficial, es imprescindible tener en la oficina de farmacia 

el “Talonario oficial de vales de entrega de estupefacientes para Farmacias, Almacenes y 

Laboratorios” firmado y sellado por el inspector farmacéutico.  

 

3.3. Real Farmacopea Española 

La Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamento, determina que la Real 

Farmacopea Española es un libro de tenecia obligatoria en las oficinas de farmacia. Esta farmacopea 

es actualizada periódicamente e establece la calidad que deben cumplir los principios ativos y 

excipientes presentes en los medicamentos.[1,3] 

La Real Farmacopea Española está constituida por las monografías contenidas en la Farmacopea 

Europea y, en casos justificados, por monografías españolas.[1,3] 

 

3.4. Otras fuentes de información 

Además de los libros oficiales, para encontrar información y clarificar dudas sobre medicamentos, 

se puede aceder al site de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a 

través de la ligación: http://www.aemps.gob.es/. Otro site de interés es el site del Colegio Oficial de 
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Farmacéuticos de Madrid (COFM) donde aparecen alertas de seguridad, avisos de retirada de 

productos del mercado entre otras informaciones reglamentares esenciales al funcionamento de una 

oficina de farmacia. El aceso se hace a través del endereço http://www.cofm.es. 

Durante mis prácticas tuve la oportunidad de consultar estas fuentes de información y ver como 

se hacen los pedidos de estupefacientes y el registro de entradas y salidas de estos productos en los 

libros de que hablé anteriormente.  

 

4. Sistema informático 

Actualmente existen muchos programas informáticos concebidos para simplificar la práctica 

diária de una farmacia.  

En Farmacia Coello 74, el programa utilizado es el Farmatic Windows V.12, un programa sencillo 

e intuitivo. Durante mis prácticas lo utilizé en la dispensación de productos, para dar entrada de las 

encomendas, obtener información sobre los productos (composición, interaciones, sustitución, etc) 

y consulta de stock a la hora de hacer pedidos, reponer productos y dispensar.  

El Farmatic Windows V.12 permite conocer la media de ventas mensuales de los productos y así 

establecer el stock mínimo y máximo para mejorar la gestión para que no ocurra desabastecimiento 

unos de productos y acumulación de otros. Sin embargo, algunos productos pueden llegar al final de 

su vida útil, requiriendo su devolución.  

 

5. Gestión de stock, aprovisionamento y almacenaje de 

especialidades farmacéuticas 

5.1. Gestión de stock 

La gestión de stocks permite a la farmacia atender las necesidades de la comunidad, mejorar el 

valor y aprovechar los recursos disponibles. Así, una buena gestión assegura la disposición de los 

produtos en las mejores condiciones económicas. La principal dificuldad de la gestión es la 

determinación de la cantidad que se debe tener en la farmacia que es establecida de acuerdo con las 

unidades de venta, el volumen de pedido y el tiempo de aprovisionamento. Para controlar las 

existencias es forzoso tener una cierta experiencia y conocimiento del tipo de clientes, la variabilidad 

estacional, los hábitos de prescripción de los médicos de la región y la publicidad de las medicinas 

no sujetas a prescripción médica.[3]  

Basado en estos conocimientos, durante mis prácticas he visto que los medicamentos que más se 

venden tienen un stock mínimo, como por ejemplo, anti-inflamatorios, inibidores de la bomba de 

protones, estatinas, anti-hipertensivos, anti-diabeticos orales, etc. Pero, algunos medicamentos no 

tienen esta cantidad mínima y a la hora de vender pueden estar en falta.  Cuando eso ocurria, 

haciamos un encargo para el laboratorio o para el almacen y en el día siguiente o en e mismo día 

teniamos el producto en la farmacia disponible para la persona cogerlo.  
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5.2. Pedidos  

Los pedidos se hacen directamente al laboratorio o a los almacenes mayoristas a través del 

programa informático, o por teléfono cuando son pedidos más pequeños y queremos saber si el 

proveedor tiene el producto (en general para encargos de productos poco disponibles). 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 u hospitales); 

 Medicamentos de uso hospitalario (salvo para su dispensación a clínicas u hospitales).[1] 

 

Existen dos modalidades de pedidos: 

 Reposición diaria, en función de las ventas, niveles de stock definidos y encargos realizados. 

 Compra a laboratorios, que se puede pedir directamente al laboratorio o por transfer del 

laboratorio al almacén con el que nosotros trabajemos.  

Estos últimos pueden ser pedidos por ofertas de un laboratorio que están mediados por un 

visitador del laboratorio que se encarga de informar cuales son los nuevos productos lanzados al 

mercado y las ofertas que tienen. En general son pedidas grandes cantidades lo que supone una 

ventaja económica y permite tener stock suficiente para atender la demanda sin pedir diariamente. 

Existen también pedidos estacionales o de temporada que se realizan en determinadas épocas del año 

como por ejemplo los pedidos de antigripales en invierno y de protectores solares en verano. [1, 3]  

La Farmacia Coello 74 trabaja esencialmente con Alliance Healthcare y Centro Farmacéutico 

Nacional (CFN). Durante mis prácticas hice algunos pedidos para encargos y he observado cómo se 

hacen los pedidos a los laboratorios. Diariamente, al final del día se hacen pedidos a Alliance 

Healthcare y Centro Farmacéutico Nacional a través del Farmatic y algunos pedidos por teléfono a 

lo largo del día.  

 

5.3. Recepción  

A la hora de recibir los pedidos es necesario verificar si los productos se acuerdan con el albarán, 

si los productos son los solicitados y su estado. Los pedidos a los almacenes mayoristas vienen 

envasados en cubetas, en cambio, los pedidos a los laboratorios son envasados en cajas de cartón y 

los productos de frío se envasan por separado y son los primeros a dar entrada para guardar en la 

nevera y no interrumpir la cadena de frío.[3]  El albarán tiene que venir en el interior de una de las 

cajas, en general identificada con una pegatina que dice “Contiene Albarán”.  [3] 

Cuando llega un pedido se da entrada de los productos en el ordenador y al final se colocan de 

forma ordenada. Al introducir el pedido es esencial registrar las fechas de caducidad de los productos 

y sólo si cambia cuando el stock es inferior o igual a cero o cuando el nuevo pedido tiene una 

caducidad inferior al anterior. Para finalizar la recepción, el valor de la factura tiene que coincidir 
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con el valor de la recepción. Si todo esta bien, se introduce el número de albarán y la fecha. Todas 

las facturas deben ser revisadas con el albarán de entrega y archivadas para su contabilidad. [1] 

Los productos recibidos que no interesan, están en mal estado, o sean errores de puesta por parte 

del proveedor se depositan en las proprias cubetas y se devuelven cuando llega el pedido siguiente.  

En general, en Farmacia Coello 74, los pedidos llegan por la mañana y yo hice su recepción, de 

acuerdo con todo este proceso.  

 

5.4. Almacenamiento de especialidades farmacéuticas 

En el almacenamiento se debe tener en cuenta la política first expired – first out (FEFO), para 

garantizar que los productos con menos caducidad son vendidos en primer lugar.  

Durante mis prácticas, hice la recepción y almacenamiento de pedidos que me ayudó a conocer 

mejor los medicamentos disponibles y su ubicación en la farmacia. Por otra parte, estas tareas 

también fueran importantes para tener consciencia de los medicamentos más vendidos y conocer 

nombres comerciales ya que hay muchos diferentes de Portugal. 

 

5.4.1. Control de temperaturas 

Para asegurar la conservación de los medicamentos, las farmacias son obligadas a mantener las 

condiciones apropriadas de humidade, luz y temperatura. 

En Farmacia Coello 74, el control de la temperatura se hace diariamente en el área de servicio 

público, almacén y nevera a través de termómetros de máxima y mínima colocados en estas zonas, 

comprobándose que no se ha producido desviación alguna de los rangos establecidos: 5 ± 3 °C para 

la nevera que contiene los productos termolábiles y 15 – 30 °C para las demás zonas. Los datos 

quedan registrados en hojas de “Registro de la temperatura del local” y “Registro de la temperatura 

del frigorífico”, en las cuales se anota el día, hora, temperatura máxima y mínima y persona que 

realiza la medición. [1] 

 

5.4.2. Existencias mínimas 

El artículo 10 de la Ley 19/1998 de Ordenación Farmacéutica establece que las Oficinas de 

Farmacia están obligadas a disponer de forma permanente de las existencias mínimas de 

medicamentos que se establecerán reglamentariamente. Hasta ahora solo están fijadas las existencias 

minimas de estupefacientes (circular 17/2001 de la Agencia Española del Medicamento) que son tres 

envases de una ampolla de cloruro mórfico de 0,01 gramos. Pero la farmacia debe tener una cantidad 

adecuada de estupefacientes para que no se produzcan demoras en la atención a un enfermo con 

dolor.[1] 
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5.5. Control de caducidades  

El control de la fecha de caducidad es esencial para asegurar que cuando se dispensa un 

medicamento este tenga todas las condiciones para ejercer su acción terapéutica sin causar efectos 

adversos. 

Para garantizar que los medicamentos que están a venta aún no llegaran al final de su vida util, o 

sea, tres meses antes de la fecha de caducidad indicada en el envase, además del control hecho à la 

hora de recepcionar los pedidos, cada mes se genera un listado con todos los medicamentos que 

caducan a los tres meses. Los productos caducados o a punto de hacerlo se colocan en una área 

específica, la área de inmovilización, que se destina a medicamentos con características alteradas que 

no están aptos para vender y al final se devuelven al almacenista.[1] Cuando la fecha de caducidad 

del envase es superior al registrado en el listado, se mantiene el producto y se cambia la fecha en el 

programa Farmatic.  

 

5.6. Devolución  

La devolución es un proceso que se hace cuando los productos están caducados, cuando no están 

aptos para dispensación debido a sus características, cuando se encuentran fuera del mercado, están 

danificados, entre otras razones.  

Para hacer devoluciones, primero se retira el producto del sistema informático, después se coloca 

en una bolsa con el nombre de la farmacia y del laboratorio y se envia al proveedor a través del 

empleado que hace las entregas en la farmacia.  

Desde hace unos años existen en las farmacias unos contenedores especiales (SIGRE) para que 

las personas depositen en ellos los medicamentos que ya no utilizan por cese de tratamiento o porque 

los tengan caducados en sus domicilos. Estos medicamentos se mandan para los almacenes para que 

hagan su destrucción controlada, evitando contaminación del ambiente y posibles acidentes.  

 

6. Símbolos, siglas y leyendas en el cartonaje de las especialidades 

farmacéuticas  

El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, regula el  procedimento de autorización, registro y 

condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente y 

define un conjunto de símbolos, siglas y leyendas que deben estar en el cartonaje y se presentan en 

la imagen 5.[1] 
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Además de todos estos símbolos, siglas y leyendas, todos los envases de medicamentos deben 

tener en alfabeto braille los datos necesarios para su correcta identificación a fin de garantizar el 

acceso de personas invidentes o con discapacidad visual. [1] 

El cupón precinto, en general, esta presente en todos los artículos financiables por las diversas 

entidades. Es la parte del cartonaje que se extrae del artículo y se pega a la receta como comprobante 

de dispensación. En él deben figurar diversas siglas y símbolos, además de información como: 

nombre del artículo, laboratorio fabricante, dosificación, forma farmacéutica, número de dosis, 

código nacional, código de barras a 13 dígitos (que incluye el código 

nacional). 

La sigla “S.N.S.” indica que el producto es un dietorerápico financiable 

por el sistema nacional de salud.   

La línea negra rodeando la mitad superior del precinto, significa que el 

medicamento solo es dispensable con visado de inspección, pero a veces 

también lleva el símbolo “I” que significa que no necesita de visado en 

determinadas enfermedades (Imagen 6).[1] 

  

 

Imagen 5 – Siglas y símbolos del cartonaje y precinto  

(Adaptado de https://whiteblackbird.files.wordpress.com/2014/07/siglas.jpg)  

Imagen 6 – Ejemplo de 

cupón precinto 
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Necesitan de visado de inspección los medicamentos de Diagnóstico Hospitalario, ECM, vacunas, 

productos dietoterápicos, pañales de incontinencia, medias de compresión normal, etc.[1] 

 

7. Clasificación de medicamentos  

La clasificación de medicamentos es una tarea difícil ya que existen muchos y variados 

medicamentos, por lo que es imposible hacer una sola clasificación. Se puede hacer una clasificación 

por condiciones de dispensación, financiación por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y asimilados, 

composición, uso, via de administración, forma farmacéutica, origen, tipo de envase, etc.[1] 

 

8. Dispensación 

En la oficina de farmacia existen dos grupos de medicamentos a dispensar, los medicamentos que 

no requieren receta médica y los medicamentos que necesitan de prescripción médica.[3] 

 

8.1. Dispensación de medicamentos sin receta médica 

Para una correcta dispensación o indicación, el farmacéutico debe tener conocimientos sobre las 

patologías, para que a través de los sintomas sea capaz de identificar el problema. Por otra parte es 

esencial que conozca todos los medicamentos que tiene en su farmacia para tratar el problema 

identificado y debe evaluar cuál es el más indicado para la persona, basado en indicaciones, efectos 

adversos y contra-indicaciones, sin olvidar las preferencias del paciente.  

Los medicamentos que se dispensán sin receta médica son denominados por medicamentos de 

venta libre y pueden ser utilizados para el autocuidado, sin precisar de diagnósico médico, pero sí de 

consejo de un farmacéutico. Estos medicamentos: 

 No pueden ser formulados para administración parenteral; 

 En general, son usados para prevención, alivio o tratamiento de síndromes o síntomas 

menores; 

 No están financiados con recursos públicos, por eso se tiene que pagar la totalidad de su 

importe,  

 Los fabricantes pueden realizar promoción, información y publicidad dirigida al público en 

general, o sea, pueden ser EFP; 

 Su precio no esta fijado por las autoridades sanitarias, por lo que se pueden hacer descuentos 

en las oficinas de farmacia.[4] 

 

En Farmacia Coello 74 se hace mucho este tipo de dispensación porque los clientes procuran 

principalmente productos de cosmetica y medicamentos que no necesitan de prescripción médica. 

Por eso, durante mis prácticas tuve que identificar la enfermedad a través de los sintomas para 

entonces, aconsejar algunos productos.  Al inicio las mayores dificuldades que tuve fueron en 
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conocer todos los productos que existen en la farmacia, pues algunos tienen diferentes nombres en 

Portugal. Aunque comprenda el español, a veces tenia dificuldad en perceber lo que me pedian 

porque hay personas con un acento más cerrado y que hablan de prisa, pero con el tiempo, la 

experiencia y la ayuda de las personas, al final ya entendía mejor y tenia mas confianza para hacer 

dispensación mejor y más completa.  

 

8.2. Dispensación de medicamentos con receta médica 

Los medicamentos que necesitan de prescripción médica para su dispensación tienen en su caja 

la leyenda “Con receta médica” y el símbolo obligatorio por la legislación (O).[1, 3] 

La receta médica es el documento normalizado a través del cual los médicos prescriben la 

medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. Este documento esta 

organizado en dos partes, el cuerpo de la receta que se destina al farmacéutico y la “hoja de 

información para el paciente”, donde el médico indica los medicamentos con la información del 

tratamiento.[5]  

Una receta tiene algunos datos obligatorios: 

 Datos del paciente: identificación y año de nacimiento, código de identificación personal (CIP) 

y DNI en las recetas privadas o de psicótropos. 

 Datos del médico prescritor: identificación, población, número de colegiado, fecha y  firma. 

 Datos del medicamento: denominación, dosis, forma farmacéutica, posología y número de 

envases a dispensar.[1, 5] 

 

En general, sólo se puede dispensar un envase por receta, pero existen casos en que se podrá 

dispensar más de un envase por receta que son:  

 Antibióticos del grupo JO1 (antibacterianos para uso sistémico), excepto los grupos JO1M, 

JO1R y JO1E que sólo es permitido un envase por receta. Se puede dispensar hasta dos 

envases de todas las presentaciones excepto por vía parenteral que se pueden dispensar hasta 

cuatro envases unidosis por receta, con la condición de que tengan siempre la misma 

Denominación Común Internacional (DCI), dosis, forma farmacéutica y formato. 

 Insulinas de vial, hasta cuatro envases por receta pero las insulinas de bolígrafo sólo podrán 

dispensarse una por receta. 

 Especialidades farmacéuticas calificadas de diagnóstico hospitalario, se podrán prescribir de 

uno a cuatro envases desde que no supere el tratamiento correspondiente a tres meses. 

 Especialidades farmacéuticas que requieren especial receta de estupefacientes, se dispensan 

uno a cuatro envases siempre y cuando no supere el tratamiento de 30 días.[1, 5] 

Por razones de seguridad y eficacia del tratamiento prescripto, las recetas tienen una fecha de 

caducidad, que en general son diez días a partir de la fecha de prescripción o de la fecha de visado 

cuando se trata de medicamentos o productos sanitarios sujetos a visado de inspección. Las recetas 



Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia | Farmacia Coello 74 

 

Joel Filipe Gomes Oliveira    13 

de vacunas antialérgicas y vacunas bacterianas tienen un plazo de validez máximo de noventa días, 

mientras que las recetas de medicamentos con isotretinoína por via oral para mujeres en edad fertile 

el plazo de validez es de siete días a partir de la fecha de prescripción.[1] 

 

8.2.1. Dispensación de medicamentos psicótropos e estupefacientes  

Los psicótropos y los estupefacientes son medicamentos que requieren un control apertado pues 

actuan en el sistema nervioso central y provocan cambios en el comportamiento, estado de ánimo y 

la cognición. Estos productos tienen una gama terapéutica estrecha y causan rápidamente 

dependencia física.  

 La dispensación de medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas o estupefacientes tienen 

exigencias distintas de los demás medicamentos. Para estos, además de recortar el precinto como en 

todos los medicamentos, es necesario poner el DNI de la persona en el margen inferior izquierda de 

la receta. Durante la dispensación, el Farmatic abre una ventana donde se ponen los datos del médico 

y del paciente (nombre y DNI). En el día siguiente se da entrada de la receta en el libro recetario y 

se archivan las recetas por un periodo de dos años.[1, 3]  

 Para los estupefacientes, es necesaria la receta oficial de estupefacientes, válida por diez días. La 

dispensación se apunta en los libros Recetario y de Contabilidad de Estupefacientes.  

 Ante una receta de estupefacientes se tiene que rellenar un vale de estupefacientes del “talonario 

oficial de vales de estupefacientes para farmacias, almacenes y laboratorios”. En cada hoja de pedido 

hay dos partes separables, una de ellas se queda en el bloque de talonario y la otra se la lleva el 

repartidor para el almacén que hace de proveedor. Sin este vale, la receta de estupefacientes no es 

válida.[1, 3]  

  

8.3. Receta electrónica  

La receta electrónica es un sistema informatizado de gestion que incluye la prescripción, la 

dispensación y la facturación. Con este sistema, el médico prescribe directamente en el sistema 

informático (pero también fornece una copia en papel al paciente) y en la farmacia, se acede a la 

prescipción a través de la tarjeta sanitaria para entonces realizar la dispensación. Una vez finalizada 

y autentificada se envían los datos al Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente que procede 

a la facturación.  

 Con este sistema la confidencialidad de los datos esta asegurada y hay mas seguridad y control de 

los tratamientos farmacológicos, así como mayor facilidad de la gestión.[1] 

 

8.4. Sustitución por el farmacéutico 

 La Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios establece que las oficinas de farmacia son obligadas a dispensar los medicamentos que se 

les demanden. En caso de necesidad de sustitución, el farmacéutico tendrá en cuenta los critérios 
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legales, informando siempre el paciente de la sustitución realizada. Siempre que hace una sustitución, 

el farmacéutico consignará en la receta, el medicamento que dispensa, la fecha y su firma y el motivo 

de la sustitución. El Ministerio de Sanidad y consumo determina que algunos medicamentos, debido 

a sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico no se pueden sustituir. Como 

ejemplos de estos medicamentos tenemos las insulinas y análogos, antagonistas de la vitamina K, 

factores VIII y IX de coagulación, glucósidos cardiacos, medicamentos ECM, etc.[1] 

 

8.5. Dispensación de medicamentos genéricos y el sistema de precios de 

referencia  

Los genéricos se identifican por la Denominación Oficial Española (DOE) o por la DCI, regulada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el embalaje viene el nombre del principio activo 

seguido del nombre del titular o fabricante y la sigla “EFG”, datos imprescindibles para su 

aprobación por las autoridades sanitarias.[3, 6] 

 El precio de los genéricos no refleja los costes de investigación y desarrollo del principio activo 

porque este ha sido estudiado por el fabricante del medicamento de referencia y cuya patente ha 

expirado. Los estudios necesarios para aprobación de un genérico también son menos extensos, 

menos dispendiosos y más sencillos. Así, todo esto permite que los genéricos tengan un precio 25 – 

50 % más bajo que el respectivo medicamento de referencia y suponen un ahorro importante para el 

ciudadano y para el sistema de salud.[6] 

 Con el desarrolo de genéricos, han sido criados conjuntos homogeneos que corresponden a grupos 

de especialidades farmacéuticas con la misma composición cualitativa y cuantitativa, dosis, forma 

farmacéutica, vía de administración y equivalencia terapéutica.[6]  

 Según la nueva política, la dispensación y la sustitución de un medicamento prescrito por el 

médico por parte del farmacéutico se puede hacer en las siguientes condiciones: 

 Cuando la especialidad farmacéutica de marca prescrita tiene un precio inferior o igual al 

precio de referencia es posible dispensar, pues el cliente no deberá abonar diferencia alguna. 

 Se el precio de la especialidad farmacéutica prescrita es superior al precio de referencia y 

existen genéricos, se sustituí por el genérico de menor precio del mismo conjunto.  

 Se en la receta el médico prescribe por nombre de principio activo sometido a precio de 

referencia, se dispensa la especialidad farmacéutica genérica de menor precio.[6] 

 En casos de alergia, incompatibilidad al cambio de excipiente o intolerancia, el médico podrá 

prescribir un medicamento que supere el precio de referencia. Para ello, en la prescripción tiene que 

poner en la parte superior izquierda la leyenda: “Prescripción por necesidad terapéutica (RDL 

9/2011)”.[6] 

 Durante mi estancia en la farmacia, he visto que la mayoría de las prescripciones que nos llegan a 

las manos están por DCI y tenemos que ter atención para dispensar el genérico de menor precio. En 

algunas recetas, además del nombre del principio activo viene el laboratorio y existen también 
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algunos clientes con tratamientos crónicos que exigen sus laboratorios de preferencia por una 

cuestión de comodidad, evitar errores y porque no les gusta cambiar. En estos casos se dispensaba el 

medicamento pedido aunque no fuera el más barato. Algunas de las recetas que llegan a farmacia 

vienen con el nombre comercial, lo que pasa es que a veces no lo tenemos en stock y sugerimos el 

genérico existente pero mismo diciendo que tiene igual composición algunas personas no aceptan. 

En estos casos oferecemos al cliente la opción de encargar el medicamento que estará disponible en 

la farmacia en la mañana siguiente.  

 

8.6. Dispensación de productos sanitarios 

Un producto sanitario es cualquier instumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, 

utilizado solo o en combinación y destinado a ser usado en seres humanos con fines de diagnóstico, 

prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, compensación de una lesión o de una 

deficiencia, investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico y 

regulación de la concepción.[7] 

   

8.6.1. Dispensación de “Efectos y Accesorios” 

Algunos productos sanitarios son representados por un grupo denominado “Efectos y Accesorios” 

y estos se destinan a un tratamiento terapeutico o a ayudar al enfermo en los efectos adversos del 

mismo. Como ejemplos de productos deste grupo tenemos utensilios destinados a la protección o 

redución de lesiones o malformaciones internas, utensilios para la recogida de excretas y secreciones 

y utensilios destinados a la aplicación de medicamentos.[8] 

El Real Decreto 9/1996, de 15 de enero hace una clasificacion de los productos sanitarios basada 

en la aportación por parte del beneficiario del SNS. Así, estos productos pueden ser divididos en dos 

grupos: productos sanitarios con aportación normal o con aportación reducida, según el cuadro 1. [8] 

 

Cuadro 1 – Ejemplos de productos sanitarios con aportación normal y aportación reducida 

 

Durante la dispensación de productos sanitarios con este caracter es necesario pegar el precinto 

de la A.S.S.S. en la receta oficial. 

Los productos sanitarios más pedidos en la farmacia son los envases para la recogida de orina,  

los algodones y gasas para ayudar a la desinfecion y tratamiento de heridas y otras lesiones.  

 

Producto sanitario Ejemplos 

Aportación Normal 
Algodones, gasas, vendas, esparadrapos, parches oculares, ducha vaginal, 

absorbentes para la incontinencia urinaria [8] 

Aportación Reducida 

Aparatos de inhalación, bolsas de recogida de orina, colectores de pene y 

accesorios, apósitos de ostomía, ánulas de traqueotomía y laringectomía 
[8] 
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8.7. Visado de inspección 

Existen productos que, por diversas razones, tienen su prescripción y dispensación especialmente 

controladas por parte de las autoridades sanitarias. Para estos, después de la prescripción tienen que 

llevar un sello visado para que se pueda dispersarlo en la farmacia. El visado es una medida de 

verificación de la conformidad del tratamiento prescripto en el SNS con la ficha técnica y las 

indicaciones terapeuticas financiadas. A través de él, la inspección autoriza la utilización de 

medicamentos y productos farmacéuticos que exigen un control especial.[1, 3] 

El visado debe tener la identificación del área, nombre y firma del inspector que autoriza, número 

de envases autorizados y fecha que deberá ser anterior a la dispensación e igual o posterior a la de 

prescripción. En caso de no aparecer la fecha del visado, para efectos de dispensación, se considera 

que el visado se ha realizado en la misma fecha de la prescripción.[1] 

Los productos que están obligados a tener el visado son: 

 Medicamentos de DH; 

 Medicamentos de ECM; 

 Medicamentos provistos de cupón precinto diferenciado; 

 Vacunas bacterianas y extractos hiposensibilizantes; 

 Medias elásticas terapeuticas de compresió normal; 

 Absorventes para incontinencia urinaria y colectores femininos; 

 Tiras reactivas 

 Productos dietéticos financiados por el SNS; 

 Especialidades farmacéuticas que llevan carnitina en su composición; 

 Especialidades del grupo C10AA: “inibidores de la HMG-CoA reductasa”. Estos tendrán 

aportación reducida para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica.[1] 

Además del visado de inspección existe otro procedimiento de menor control que es el 

AUTOVISADO y que lleva a cabo el médico prescriptor sobre su propria prescripción a través de 

una segunda firma que valida la receta.[1] 

 

9. Aportación del usuario 

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, 

se aplica a la actuación de los profesionales sanitarios autorizados, en el ejercicio de sus funciones, 

en el ámbito de la asistencia sanitaria y atención farmacéutica del SNS, incluidos los Regímenes 

Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del estado (MUFACE), del Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), además de 

las entidades privadas.[1] 

Las recetas son válidas en todo el territorio nacional y vienen en la lengua oficial del Estado y 

lengua cooficial en las comunidades autónomas. Las recetas pueden emitirse en soporte papel o en 
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soporte electrónico y deberán ser complementadas con una hoja de información al paciente donde va 

información sobre el tratamiento necesaria para facilitar el uso adecuado de los medicamentos o 

productos sanitarios.[1] 

Además del SNS existen entidades con recetas proprias que son: MUFACE, ISFAS y MUGEJU. 

Estas tienen una aportación fija de 30 %, mientras que el SNS tiene una aportación variable de 

acuerdo con la renta y el carácter de pensionista que tenga o no el usuario. Las recetas del SNS llevan 

impreso un código en la parte superior derecha, que corresponde al beneficiario por su renta anual. 

Esto es asi desde el 1 de julio de 2012, fecha en que entró en vigor el Real Decreto Ley 16 /2012.[1] 

El código será: 

 TSI 001 para los usuarios exentos de aportación   

 TSI 002 para los usuarios con aportación de un 10%   

 TSI 003 para los usuarios con aportación de un 40%   

 TSI 004 para los usuarios con aportación de un 50%   

 TSI 005 para los usuarios con aportación de un 60%   

 ATEP para las recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

 NOFIN para las recetas de medicamentos y productos sanitarios no financiados.[1] 

 

La oficina de farmacia, en el momento de cada dispensacion, cobrará la aportación que indique 

la receta de acuerdo el cuadro 2: 

 

Cuadro 2 – Tipos de aportación y su código 

Aportaciones usuarios/beneficiarios (Real Decreto Ley 16/2012) 

 < 18000 € IRPF* 18000 – 100000 € IRPF > 100000 € IRPF 

Activos 
TSI 003 

40% 

TSI 004 

50% 

TSI 005 

60% 

Pensionistas 

TSI 002 

10% 

Límite máximo mensual:  

8 € 

TSI 002 

10% 

Límite máximo mensual:  

18 € 

TSI 005 

60% 

Límite máximo mensual:  

60 € 

Mutualidades 30% 30% 30% 

*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 

Los medicamentos con cícero, tienen una aportación reducida de 10%, hasta un máximo de 4,13 

€, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 1 de julio, pero el valor del límite 

máximo es actualizado todos los años. 

El código TSI 001 señala los usuarios, pensionistas o activos, exentos de aportación que 

pertenzcan a las siguientes categorías: 

 Personas que reciben pensiones no contributivas 
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 Parados que han perdido el derecho a recibir el subsidio de desempleo 

 Afectados por sindrome tóxico y personas con discapacidad 

 Personas que reciben rentas de integración social 

 Tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP).[1] 

 

En el 1 de marzo de 2013, la Comunidad de Madrid ha instaurado el Sistema de Cálculo del Tope 

de Aportación (SISCATA), una nueva herramienta informática que permite que las oficinas de 

farmacia comprueben los códigos de aportación de cada cliente y su límite máximo de aportación 

mensual de una manera rapida y sencilla.[9]  

Este sistema no se destina a las recetas de MUFACE, ISFAS, MUGEJU, de seguro libre y otras 

comunidades autonomas por lo que el procedimiento de dispensacion y facturacion en estos casos 

sigue como antes.[9] 

Durante mis prácticas la mayoría de las recetas que dispensé fueran recetas del sistema SISCATA. 

En algunas recetas no viene indicado el código de la aportación, entonces se pide al usuario su tarjeta 

sanitaria y en la página de Identificación de Pacientes y Aportación Farmacéutica (IPAF), 

https://ipaf.sanidadmadrid.org/, indicando el DNI del paciente tenemos acceso al tipo de aportación 

que el tiene. Solamente los profesionales tienen acceso a esta página, así siempre que dispensaba 

esto tipo de recetas tenia que pedir ayuda para poder finalizar la venta.  

 

10. Facturación de recetas 

El proceso de facturación de recetas tiene varias etapas: 

 Revisión y preparación de las recetas 

 Registro informatico  

 Presentación o envío 

 Cierre de facturación e informes.  

 

10.1. Revisión y preparación de las recetas 

Después de la dispensación hay que revisar y preparar las recetas, para entonces se registrar en el 

sistema y enviar al colegio para recibir el dinero de las comparticipaciones.  

A la hora de revisar las recetas se tiene que comprobar que la receta tiene el cupón precinto y que 

este coincide con la prescripción y que la receta se encuentra dentro de la fecha de validez. Hay que 

tener en cuenta que, la duración de tratamiento no puede ser superior a 90 días, con la excepción de 

estupefacientes y dietoterápicos que es de 30 días.  

 Los datos del medico y del paciente también deben estar completos, de acuerdo con lo que se ha 

dicho anteriormente. 

 Se si trata de una receta que requiere visado de inspección hay que verificar que llevan el dicho 

visado, que la fecha de visado es posterior a la de prescripción y anterior a la de dispensación y que 
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la cantidad de envases dispensada es la que figura en el sello de la inspección y en su falta la cantidad 

prescripta por el medico. 

 Al final, se deberá sellar y firmar la receta y en caso de equivocarnos, se corrige la fecha con 

boligrafo y se escribe: “Vale la fecha dd/mm/aaaa”, quedando avalada por la firma del farmacéutico. 

El farmacéutico tiene que firmar en el sello de la farmacia con la fecha de dispensación y también 

las leyendas que estén presentes por falta de algun dato en la receta: fecha de prescripción, posologia, 

etc. como en aquellos casos que se haya realizado alguna sustitución.[1] 

 

10.2. Registro informatico 

Después de preparar las recetas, las clasificamos por distintas entidades (pensionistas, activos, 

ISFAS, MUFACE, MUGEJU) y a su vez, estas por grupos de facturación (especialidades, “Efectos 

y Accesorios”, pañales, dietoterápicos, etc.) y entonces procedemos a su registro en el programa 

informático. [1, 3] 

Las recetas se agrupan en bloques de 25, o menos si no hay suficientes, mediante un clip o goma 

(no grapar) y se irán numerando de 1 en adelante, para cada grupo o codigo de facturación. Cada 10 

bloques de 25 recetas (o menos si no hay suficientes) se recogen con una goma. 

 

10.3. Presentación o envío  

Al final de registrar las recetas en el ordenador, se procede a su empaquetado para su envio.  Para 

el envio, se tiene que empaquetar en cajas diferentes las recetas registradas a través de SISCATA, 

las recetas no registradas por este sistema que son las de CONTINGENCIA, y las hojas de receta 

electronica, además de separar por tope de aportación y tipo de producto prescripto en la receta. El 

envio de recetas para el COFM se hace en cajas con 1000 recetas en tres o cuatro periodos a lo largo 

del mes: a partir del dia 11, día 20, ultimo día del mes y una fecha para recogida extraordinaria, 

valida solo para entrega de recetas facturadas en el último dia del mes. En farmacia Coello 74 como 

no existe mucha cantidad de recetas para facturar se hace solo una entrega al final del mes.  

La facturacion de recetas electronicas es más rapido y sencillo. Para ello, durante la dispensación 

solo se tiene que pegar los cupones en los huecos adecuados de las hojas de cupón precinto y al final 

del mes, cerrar la facturación en el ordenador e enviar para el COFM. Cuando hay algun problema 

con los cupones, por ejemplo, cuando uno esta pegado en un hueco errado, se pone en una hoja de 

incidencias que se envia junto.  

Todas las cajas tienen que llevar un sello para identificar si son de contigencia o SISCATA y 

también se tiene que rellenar una hora con datos como: número de la farmacia, número de recetas o 

número de hojas cupón precinto, número de entrega, mes y año. Una parte de esta hora queda en la 

farmacia como justificante, otra se pega en el exterior de la caja y una tercera parte se pone dentro 

de la caja. 
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10.4. Cierre de facturación e informes 

Después de comprobar que las recetas entregadas coinciden con las registradas en el ordenador, 

se procede a cerrar la facturarión en el ordenador, sacando un informe de las recetas enviadas y se 

tiene que borrar todos los bloques del mes para empezar una nueva facturación.  

 

11. Cosmética 

Los productos cosméticos son muy procurados por parte de las mujeres y el número de hombres 

que los utiliza es cada vez mayor. Por lo que hoy, los cosméticos hacen parte de nuestra vida 

cuotidiana. Con el aumento de interés en esta área, tienen surgido cada vez más industrias 

especializadas en cosmética, lo que ha aumentado el número de marcas y lineas de productos, o sea, 

la variedad y aceso es cada vez mayor.  

Los productos cosméticos son utilizados para la belleza, higiene del cuerpo y protección de la 

piel. En relación a su uso en la belleza, los productos más procurados son aquellos que permiten 

prevenir o atenuar el aparecimiento de marcas de la edad y para corrigir o por lo menos atenuar 

imperfecciones.  

En los ultimos años, la industria cosmetica tiene investido en productos con origen natural, por 

las ventajas que estos suelen tener para el usuario, para el medio ambiente y también porque permite 

la elaboración de productos inovadores distintos de los demás existentes en el mercado y de otras 

marcas, para intentar fidelizar un mayor número de personas a la marca.  

La Farmacia Coello 74 tiene una grande variedad de productos cosméticos disponibles y son de 

los productos más vendidos en esta farmacia, ya que esta se localiza en una zona commercial y donde 

las personas procuran muchos productos de belleza. 

Las marcas que más se venden en la farmacia son LIERAC®, PHYTO®, CAUDALIE®, AVÈNE®, 

BE+®, SKINCEUTICALS® 
y VICHY®. Ahora también están disponibles los productos de 

FRÉNÉSIES®, que tienen origen natural y son productos inovadores en la inibición del crescimiento 

del vello.  

Yo asistí a algunas formaciones sobre los productos de algunas de estas marcas. He estado en una 

presentación de los nuevos productos de los laboratorios Skinceuticals®, en la cual conoci el Metacell 

Renewal B3
® y los productos para el cuerpo, Body Correct. También tuve da ocasión de asistir a una 

formación de La Roche-Posay® sobre dermocosmética. En esta formación, empezaron con una 

revisión sobre los varios tipos de piel y fueron introducindo los productos más adecuados para cada 

uno de ellos. Después hablaron de problemas más específicos como las arrugas, hiperpigmentación, 

rojeces, etc. presentando también los respectivos productos de La Roche-Posay®. Al final hemos 

hecho un análisis del tipo de piel de la persona que estaba sentada al lado y le indicamos los productos 

de la marca que le podían ayudar en su cuotidiano y para corrigir o atenuar imperfeciones. 

Además de estaren a venta en la farmácia, todos los productos cosméticos están disponibles en 
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una página web (www.farmabeauty.es) criada por la farmacia para facilitar el acceso de sus clientes.  

En mis prácticas, yo pude mirar un poco como se hace la gestión de la página web y ayudé con 

los pedidos que son enviados hasta casa de los clientes.  

 

12. Fitoterapia  

La Fitoterapia estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad 

terapéutica, sea para prevenir, aliviar o curar las enfermedades.  

La farmacia Coello 74 pertence a la red de Apoteca Natura especializada en productos naturales 

y fitoterápicos. Apoteca Natura es una red de farmacias que se especializaron en la salud natural y 

que ayudan las personas a mantener o restablecer el equilibrio fisiológico con productos 100 % 

naturales.[10] 

Los productos fitoterápicos comercializados por las farmacias con sello Apoteca Natura  son de 

la empresa Aboca®, que ofrece una grand variedad de productos naturales para diversas necesidades 

de la salud, como por ejemplo: bienestar del trato gastro-intestinal, colesterol, control de peso, 

defensas naturales, depuración, descanso noturno, dolor de garganta, drenante, gases intestinales, 

nariz tapada, piernas pesadas, tos, entre otras. 

Durante mis prácticas, consulté la página web de Apoteca Natura (www.apotecanatura.es) que 

tiene un separador llamado “Área Reservada” destinada a todos los profesionales de salud de las 

farmacias adherentes, donde hice algunas formaciones online sobre estos productos. Además leí 

algunos libros de Aboca® sobre adelgación y los productos disponibles para ese efecto. Todo esto 

me permitió aprender sobre los efectos, la composición, las indicaciones y la posologia de los 

productos y me fue imprescindible para el momento de aconsejar y dispensar a los clientes. Además 

de estas formaciones online y en la farmacia, tuve la oportunidad de asistir a la presentación del neo 

Bioanacid (Aboca®) donde han hecho un repaso sobre el trato gastrointestinal antes de explicar el 

mecanismo de acción del producto.  

 

13. Homeopatía 

La homeopatía es usada tanto para prevenir y tratar enfermedades agudas (gripe, tos, diarrea, etc.) 

como cronicas (alergia, asma, etc.) e incluso en cuidados paliativos para el alivio de sintomas.  

En Farmacia Coello 74 se comercializan medicamentos homeopáticos del Instituto Boiron® y de 

los laboratorios Lehning® para los mas variados trastornos.  

A lo largo de mis prácticas he visto que cada vez más personas acuden a la farmacia para comprar 

medicamentos fitoterapicos y homeopaticos, especialmente para los niños porque creen que son más 

seguros para ellos. Estas son dos areas que estan a ser cada vez más estudiadas y desarrolladas para 

atender a las necesidades de la sociedad y sus exigencias. También tuve la oportunidad de constatar 

que en Madrid las personas tienen más conocimiento sobre la homeopatia y la valoran más que en 

Portugal.  



 
 

14. Alimentación y dietas 

Actualmente cada vez más personas se preocupan con su cuerpo y en mantener una buena forma 

fisica, pero el estilo de vida de las personas suele llevarlas a hacer poco ejercicio fisico y tener una 

alimentación inadequada, lo que contribuye para el problema del sobrepeso e obesidad.  

El incremento de peso aumenta el riesgo de inflamación del tejido adiposo, que es responsable 

por la muerte celular por apoptosis, favoriciendo el desarrollo de enfermedades metabolicas.  

El farmacéutico, como profesional de salud acesible a la población y con los amplos 

conocimientos que tiene, puede dar consejos nutricionales a las personas sanas o con enfermedades, 

para mejorar su bienestar y salud. 

La titular de la farmacia, tiene una maestría en “Atención Farmacéutica”, lo que le permite 

desarrollar dietas personalizadas a los clientes. Esta atención farmacéutica tiene como objetivo 

principal bajar el peso a medio/largo plazo a través de una alimentación sana y equilibrada, además 

de indicar la práctica de ejercicio. En la primera consulta, se hace una medición de varios parametros 

como el peso, cantidad de masa grasa y muscular, etc. que funciona como linea de base y luego hay 

un acompañamiento semanal para verificar los resultados y hacer los ajustes necesarios en la dieta. 

En estas consultas, la Dra. Ana Revuelta utiliza en sus mediciones, un analizador de composición 

corporal INBODY 230. Este aparato haz las mediciones mediante impedancia bioeletrica (BIA) de 

manera segmental.  

 En mis prácticas assisti a algunas consultas de nutrición personalizada y pudo comprobar todo esto 

de que hablé anteriomente.  

 Para complementar la dieta y ayudar a perder peso mas rapidamente en la farmacia recomendamos 

tomarse dos productos fitoterápicos de Aboca, el LIBRAMED® y el ADIPROX®, y unos snacks 

saciantes de FRÉNÉSIES, los SMART SNACKS®. 

 El Libramed® (Aboca) viene en forma de unas pastillas que contienen un complejo “Policatil Gel 

Retard” que es un polisacárido no digerible que permite un tratamiento eficaz del sobrepeso y de la 

obesidad, con una redución visible de la circunferencia umbilical. Este producto permite controlar 

los picos glucémicos después de las comidas, regulando la concentración de glucosa y de insulina en 

la sangre, disminuyendo así la sensación de hambre. El complejo macromolecular de polisacáridos 

propicia que en el intestino se produzca un gel que actua sobre los carbohidratos, reduciendo su 

cantidad absorbida y la velocidad de absorción.[11] 

 El Adiprox® (Aboca) es un jarabe que contiene un complejo molecular de procianidinas y fenoles 

de semillas de Uva y Té verde, el “AdiProFen”. Este complejo favorece el metabolismo de las grasas 

y es útil para coadyuvar la funcionalidad fisiológica de la microcirculación y del tejido adiposo, 

combatiendo el estrés oxidativo y favoreciendo la termogénesis. Adiprox®, lleva también en su 

composición un extrato de Diente de León que ejerce una acción depurativa del organismo.[11] 

 Los Smart Snacks® (Frénésies), son unos bombones saciantes 100 % naturales indicados para 
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tomar entre horas o antes de las comidas, seguidos de uno o dos vasos de agua. Estos bombones con 

solo 28 calorías, aportan una sensación de saciedad y además ayudan a quemar calorías de los 

alimentos consumidos. El resultado es un aporte cada vez menor de alimentos y una redución de peso 

progresiva.[12] 

 Durante las prácticas en la farmacia tuve la oportunidad de acompañar la evolución de algunas 

personas y comprobar la eficacia de estas dietas.  
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15. Conclusión 

A lo largo de esta memoria describí el funcionamiento de las Oficinas de Farmacia en Madrid y 

todas las tareas que hice durante mi estancia en la Farmacia Coello 74. 

En estos meses tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento de las Oficinas de Farmacia en 

Madrid y enterarme de las diferencias en relación a Portugal, aprendí a hacer dispensaciones con y 

sin receta médica y a aconsejar los clientes que vienen a la farmacia y solicitan ayuda para una 

enfermedad o un síntoma que les molesta antes de ir al médico porque el farmacéutico esta más 

acesible.  

Las prácticas en Farmacia Coello 74 fueron muy provechosas para mi formación profesional y 

incluso personal. Del punto de vista profesional, me permitieron alargar mis conocimientos en 

fitoterapia, cosmética y nutrición, ganar experiencia en el atendimiento y aprender a aconsejar un 

producto ante un determinado problema. Las formaciones que tuve ocasión de asistir fueron 

esenciales para aprender más sobre los productos comercializados en las farmacias y para me 

mantener actualizado sobre las ultimas novedades. Del punto de vista personal, mi estancia en 

Madrid me permitió desarrolar la lengua española, conocer personas y la cultura del país.  

Todo el equipo de la Farmacia Coello 74 me ayudó muchísimo y sin ellos no había sido posible 

aprender todo lo que soy capaz de hacer ahora.  

Fue una experiencia única, en la cual aprendi mucho y adquirí conocimientos y competencias que 

seguro me van a ser muy útiles para mi futuro.   
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16. Calendario de actividades 

 

Enero 

Inicio de las prácticas tuteladas en la Farmacia Coello 74.  

Repaso de conocimientos sobre farmacología y indicación farmacéutica.  

Formación Aboca®, en la Farmacia. 

Recepción, almacenamiento de los pedidos y gestión de stock. 

 

Febrero 

Inicio de la dispensación de medicamentos. 

Control de fecha y devoluciones. 

Curso Skinceuticals® – Metacell Renewal B3 y Body Correct, en Grupo L’Oreal®, Madrid. 

Curso Aboca® - neo Bianacid: Acidez y Reflujo, en NH Hotel, Madrid. 
 

 

Marzo 

Formación Dermocosmética La Roche-Posay®, en Grupo L’Oreal®, Madrid. 

Medición de la PA. 

Simulación de ventas cruzadas. 

Facturación de recetas.  

 

Abril 

Formación Be+®, en la Farmacia. 
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