
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

Farmácia da Vilarinha 

Mara Carolina Meneses Silva 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto ii 

 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia da Vilarinha 

 

maio de 2015 a agosto de 2015 

 

 

 

 

Mara Carolina Meneses Silva 

 

Orientador: Dra Rita Melo 

_____________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Glória Queiroz    

_____________________________ 

 

 

 

Setembro de 2015 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto iii 

 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

 

Eu, Mara Carolina Meneses Silva, abaixo assinado, nº 201003489, aluna do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes 

dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____de________________de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto iv 

AGRADECIMENTOS  

 

Quero agradecer à Dra. Liliana Mesquita pela disponibilidade em esclarecer as 

dúvidas e o auxílio prestado com os erros cometidos inerentes à falta de prática. É uma 

farmacêutica de excelência e é admirável a relação de confiança e respeito que 

estabeleceu com os utentes. É portanto, um exemplo de profissional de saúde que quero 

seguir.  

À Dra. Rita Melo, que desde logo se prontificou a integrar-me na equipa e me 

proporcionou a oportunidade de fazer inúmeras atividades, inclusive as visitas ao 

domicílio, um gesto nobre da sua parte que me deixou muito orgulhosa por fazer parte 

desta equipa de trabalho. Com a Dra. Rita tentei ainda captar o seu conhecimento na 

área de gestão da farmácia. 

À técnica de farmácia Sílvia Fortunato, cuja experiência e profissionalismo no 

atendimento me deixou uma grande impressão. Uma pessoa simples, animada, calma e 

segura que se prontificava a auxiliar-me e aos utentes sem mãos a medir.  

À técnica Juliana Melo, por ter me ter transmitido muitos dos seus vastos 

conhecimentos, auxiliando-me de forma incessante em todas a fases de evolução. Com 

ela aprendi a ter mais atenção aos cuidados farmacêuticos, tendo partilhado comigo 

experiências profissionais que me ajudaram a crescer.  

Ao Sr. Manuel Guedes, que me incentivava o máximo de profissionalismo 

motivando-me a não desistir. É ainda de louvar toda a sua dedicação na gerência desta 

farmácia, graças à qual permitiu estabelecer-se uma farmácia de confiança.  

Este estágio foi sem dúvida uma ótima experiência de trabalho e a relação criada 

com toda a equipa fez com que este primeiro contato com o mundo profissional fosse 

agradável. Realço ainda o elo que estes profissionais tinham entre si e a entreajuda 

demonstrada em todos os campos, desde a gerência da farmácia, dúvidas pontuais ou 

marketing fez com que eu desejasse no futuro usufruir do mesmo no meu local de 

trabalho.  

Deixo então os meus votos de que a Farmácia da Vilarinha sirva ao público por 

muitos mais anos, agradecendo a todos os profissionais pelo grande contributo, 

amabilidade e disponibilidade demonstradas durante estes três curtos meses.  

E a todos os meus amigos, Mariana Vilar, Joel Oliveira, Andreia Fernandes, Paula 

Nestor e família pelo apoio incondicional durante este percurso académico. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto v 

RESUMO 

 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas foi realizado o 

presente relatório de estágio em farmácia comunitária. Foi baseado na componente 

prática realizada no final desta formação e encontra-se dividido em duas partes. Na 

primeira parte serão abordados temas referentes ao funcionamento de uma farmácia 

comunitária assim como as atividades realizadas diariamente. Na segunda parte constam 

três temas resultantes de situações que foram surgindo durante este estágio suportados 

por uma componente científica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em 

condições que possam minimizar os riscos do seu uso e que permitam a avaliação dos 

resultados clínicos dos medicamentos de modo a que possa ser reduzida a elevada 

morbi-mortalidade associada aos medicamentos [1]. 

Contudo, o que se tem verificado é uma tendência europeia com uma visão 

comercial do sector farmacêutico, em detrimento de uma visão orientada para a saúde. 

As decisões de ordem legal são abrangentes e transversais e o tratamento dado ao 

medicamento cada vez mais se aproxima do dado a outras mercadorias, tendendo a 

anular o carácter de bem excecional e daí conduzindo à banalização da sua utilização, 

levando ao esquecimento da verdade irrefutável de que “tudo é veneno, nada é veneno, 

depende da dose…” [1]. 

Para solucionar este problema, o farmacêutico de oficina, deve conceber e propor 

aos seus utentes serviços inovadores. Serviços que vão ao encontro das necessidades e 

expectativas de um público cada vez melhor informado e mais exigente no que concerne 

à sua promoção de saúde [1]. 

O setor da farmácia em Portugal pretende afirmar-se cada vez mais como uma 

unidade imprescindível para o funcionamento completo do sistema de saúde. Assim, o 

último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é dedicado ao 

estágio, proporcionando-nos a oportunidade de exercer o papel do farmacêutico e o 

direito de explorar os conhecimentos adquiridos. A realidade numa farmácia é diferente 

da realidade universitária, mas toda esta base técnico-científica adquirida dá-nos 

possibilidade de aprender e adaptar-se às diversas situações no dia-a-dia duma farmácia 

comunitária, desde a comunicação com os utentes, gestão, burocracias e sistema 

informático.  

De grosso modo, optei por fazer seis meses de farmácia comunitária, três destes no 

programa ERASMUS+, em Madrid, e os restantes na farmácia da Vilarinha (FV), 

orientada pela Dra. Rita Melo tendo tido oportunidade de fazer atendimento ao público, 

prestar serviços farmacêuticos, receção de encomendas, receituário entre outras 

atividades que serão descritas no presente relatório de estágio (Tabela 1).  
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Tabela 1 Cronograma das atividades desenvolvidas 

Atividades Maio Junho Julho 

Ambientação ao contexto da farmácia 

e rotina diária 
X   

Encomendas e aprovisionamento X X X 

Serviços Farmacêuticos X X X 

Aviamento de receitas  X X 

Aconselhamento sob supervisão  X X 

Conferência de receituário X X X 

Formações  X X 

Participação em rastreios X   

Visitas domiciliárias  X X 

 

2. APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA DA VILARINHA 

 

2.1. Localização e horário de funcionamento  

A FV localiza-se na freguesia do Porto, avenida Dr. Antunes Guimarães, nº 91, e 

serve a sua comunidade há 60 anos sendo portanto uma farmácia de referência devido 

aos profissionais que a compõem.  

Disponibiliza os seus serviços de segunda a sexta das 08:30h às 20:00h e sábados 

das 08:30h às 19:00h. 

 

2.2.Espaço físico da farmácia  

No exterior da farmácia e respeitando o que consta no DL n.º 307/2007, de 31 de 

agosto [2] está visível o vocábulo “Farmácia” bem como a “cruz verde” (Anexo 1). 

Interiormente, a farmácia apresenta uma zona de atendimento ao público que possui três 

terminais de atendimentos cada um equipado com computador com SIFARMA 2000®, 

leitor ótico, impressor, existindo apenas dois terminais para pagamentos com cartões 

multibanco. Atrás, encontra-se um balcão com alguns medicamentos não sujeitos a 

receita médica, como produtos de dermocosmética, higiene oral e outros que variam 

com a sazonalidade e as promoções em vigor.  

Apresenta ainda, uma zona de atendimento personalizado, onde se procede à 

determinação da tensão arterial, bem como parâmetros bioquímicos (colesterol total, 

triglicéridos e glicemia, por punção capilar). Uma balança que permite a determinação 
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do peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), tensão arterial, pulsação e 

percentagem de massa gorda e ainda uma secção dedicada ao ESPAÇO ANIMAL com 

medicamentos e dispositivos de uso veterinário cuja principal procura são os 

desparasitantes externos e internos.  

Fora do alcance da visibilidade dos utentes temos a zona de receção e 

armazenamento de produtos, sob condições adequadas de temperatura e humidade, um 

escritório usado para a gestão e administração da farmácia onde se encontra a literatura 

obrigatória [2], Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico 

Nacional mas também Simpósio Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico e Simpósio 

Veterinário. 

A FV dispõe ainda de um laboratório que de momento não se encontra funcional, e 

instalações sanitárias para uso dos funcionários.  

 

2.2.1. Sistema informático 

Utiliza-se como ferramenta informática o SIFARMA 2000®. Esta ferramenta 

permite fazer a gestão de encomendas, venda de produtos, faturação, fecho do dia/mês, 

controlo de stocks e prazos de validade, gestão de devoluções e recolhas, entre outras. 

Umas das suas funções é o apoio no atendimento, pois facilita em tempo útil a 

informação técnica e científica sobre os medicamentos, compilada a partir das principais 

publicações científicas efetuadas pelo Centro de Informação de Medicamentos 

(CEDIME). Assim, emite alertas e interações, posologia, conselhos úteis a dar ao 

utente, garantido deste modo um atendimento mais completo e seguro.  

Durante o estágio tive oportunidade de explorar esta ferramenta, tendo achado a 

sua logística bastante intuitiva e elucidativa.  

 

2.2.2. Recursos humanos   

A equipa de colaboradores da FV é composta pelo técnico proprietário, Manuel 

Guedes; Diretora técnica, Dra. Liliana Mesquita; Farmacêutica adjunta, Dra. Rita Melo; 

Técnica de farmácia, Sílvia Fortunato e outra técnica de farmácia (estagiária 

profissional), Juliana Melo.  

 

2.2.3. Perfil dos utentes 

Tendo em conta os seus vastos anos de serviço, esta farmácia conta com uma série 

de utentes habituais, na sua maioria, utentes idosos. Recebe ainda um grupo 
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heterogéneo de utentes havendo por exemplo os que possuem um elevado poder 

financeiro propício desta zona, que adquirem a maioria dos produtos de dermocosmética 

e de emagrecimento.  

 

3. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 

3.1. Gestão de stocks 

O stock da farmácia deve ser gerido de um modo racional e equilibrado, atendendo 

a vários aspetos, tais como o histórico de vendas, a sazonalidade, os preços, a 

capacidade de armazenamento, regimes de bonificações e descontos, prazos de 

validade, entre outros. Desta forma há a garantia de uma boa rotatividade dos produtos, 

de um maior lucro e satisfação dos utentes.  

O sistema informático SIFARMA 2000® é uma mais-valia no auxílio da gestão 

racional de stocks que é definido pela própria farmácia com base no histórico de vendas de 

acordo com os valores de stock atual e do stock mínimo e máximo. 

 

3.2. Fornecedores 

As encomendas podem ser feitas via distribuidores grossistas ou via laboratórios 

produtores. Os laboratórios produtores, geralmente, oferecem preços mais baixos, 

frequentemente com bonificações, mas em contra partida exigem quantidades mínimas 

de encomenda, e o tempo de entrega é mais demorado, em relação aos distribuidores 

grossistas. A encomenda aos laboratórios implica, por norma, uma visita de um 

delegado e é feita através de um formulário de nota de encomenda próprio, que fica 

arquivado para conferência aquando da receção da mesma. 

Assim, a maior parte das encomendas da FV são realizadas a um distribuidor 

grossista. Este é selecionando tendo em conta a capacidade de prontidão e rapidez de 

entrega, garantia de qualidade dos produtos e disponibilidade dos mesmos, condições 

comercias (nomeadamente a facilidade de pagamento, descontos e bonificações) e 

resolução de devoluções. A FV tem como fornecedor principal a Alliance Healthcare 

S.A. 

 

3.3. Realização de encomendas 

A FV realiza diariamente encomendas aos fornecedores grossistas com quatro 

opções, encomenda diária, instantânea, manual e por telefone.  
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A encomenda diária representa a forma mais comum de efetuar encomendas, por ser 

rápida e precisa, estando associada a pontos de encomenda originados pela existência de 

um stock mínimo e máximo na ficha dos produtos no SIFARMA 2000®. Depois esta 

proposta é revista, avaliada e alterada pelo farmacêutico segundo a sazonalidade, 

rotatividade, histórico de vendas, entre outros.  

Na FV são geradas e enviadas via modem três encomendas diárias, uma até às 13h, 

outra até às 17h e outra no final do dia. 

Existe também a possibilidade de criação de encomendas manuais, em que se 

procede à seleção do fornecedor e dos produtos, sendo também enviada via modem ou 

via papel em casos específicos. Já as encomendas instantâneas, normalmente fazem-se 

no momento do atendimento, permitindo informar o utente da disponibilidade do 

produto e preço. A encomenda por via telefónica destina-se a casos pontuais em que se 

verifique a indisponibilidade do produto pelo fornecedor principal, a inexistência do 

produto na farmácia e/ou o envio prévio da encomenda diária. Nestes casos, é prática na 

FV a realização da encomenda por via telefónica e, após a sua chegada, procede-se à 

criação de uma encomenda manual através do SIFARMA 2000® e envio via papel para 

permitir a sua receção informática.  

 

3.4.Receção e conferência da encomenda 

As encomendas são recebidas na zona de receção de encomendas, de modo a que o 

ato não perturbe o atendimento dos utentes. Estas vêm acompanhadas da respetiva 

fatura ou guia de remessa, em duplicado, na qual consta a identificação do fornecedor, a 

identificação da farmácia, o número de fatura e a data da encomenda.  

Para cada produto consta: código do produto; nome comercial; forma farmacêutica 

e dosagem; capacidade das embalagens; quantidade pedida e enviada; preço unitário e 

preço total; taxa de IVA (imposto de valor acrescido) a que o produto está sujeito; PVP 

(preço de venda ao público) exceto nos produtos de venda livre. 

Para rececionar a encomenda é introduzido inicialmente o número da fatura, e o 

valor total. De seguida procede-se à leitura ótica dos códigos de barras ou código 

nacional do produto (CNP) e verifica-se o prazo de validade, registando-o caso o stock 

esteja nulo ou se for inferior ao existente; o estado da embalagem; a quantidade 

encomendada e a recebida; e PVP no caso dos produtos com preço marcado. Por fim 

confere-se o preço de venda à farmácia (PVF) e o preço e margens dos produtos de 

venda livre. Caso o valor final indicado pelo sistema coincidir com o valor da fatura dá-
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se por terminada a encomenda. É de ressalvar o cuidado em guardar os produtos de frio 

no frigorífico  

No caso dos produtos de venda livre, após a receção da encomenda, são etiquetados 

com a indicação do PVP estabelecido. 

Relativamente aos medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, a fatura é 

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

assinada e autenticada. Por cada psicotrópico/estupefaciente é enviada uma requisição, a 

qual deve ser conservada na farmácia durante três anos (Decreto Regulamentar n.º 

61/90, de 12 de Outubro) [3]. 

 

3.5. Marcação de preços 

No caso dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e dos 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) comparticipados pelo SNS, o 

PVP é pré-estabelecido e composto pelo Preço de Venda ao Armazenista (PVA), 

margem de comercialização do distribuidor grossista e do retalhista, taxa sobre a 

comercialização de medicamentos e pelo IVA [4]. Por outro lado, os produtos de venda 

livre que não apresentam PVP inserido na cartonagem estão sujeitos à colocação da 

margem de lucro da farmácia e respetiva marcação de preço. 

 

3.6. Devoluções 

Procede-se à devolução de produtos quando os prazos de validade estão prestes a 

expirar, quando o produto recebido não foi o encomendado, por embalagem danificada 

e notificações por fax ou email de produtos retirados do mercado ou suspensos por 

ordem da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

(INFARMED I.P), ou, pelo próprio detentor da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM). 

A devolução de medicamentos/produtos é efetuada pela emissão de uma nota de 

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

código dos produtos, a quantidade a devolver, o número da fatura correspondente à 

receção desses produtos e o motivo da 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, permanecendo na farmácia.  
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As devoluções podem ser regularizadas com produtos ou notas de crédito emitidas 

pelo fornecedor. No entanto, quando estas não são aceites, compete à farmácia assumir 

o prejuízo, sendo os produtos acompanhados do guia transporte. 

 

3.7. Controlo de prazos de validade 

Em prol da garantia da eficácia terapêutica, é feito o controlo os prazos de validade 

(PV). Todos os produtos cujo PV expira em três meses são devolvidos ao fornecedor 

juntamente com a nota de devolução que especifica: nome comercial, quantidade, preço 

unitário e motivo de devolução. Caso a devolução seja aceite, o fornecedor possibilita a 

troca do produto por outro em boas condições ou emite uma nota de créditos. Caso esta 

não seja aceite, a farmácia terá que suportar o prejuízo.  

Através do SIFARMA 2000® procede-se à impressão de lista de controlo de 

validade. Os produtos presentes nestas listas são analisados individualmente e colocados 

num local específico para se proceder atempadamente à sua devolução aos respetivos 

fornecedores. 

 

3.8. Armazenamento  

De forma a garantir a eficácia, qualidade e segurança dos medicamentos devem ser 

criadas condições de preservação. Como tal, segundo a Portaria nº 348/98, a 

temperatura ideal deve estar entre os 15 e os 25ºC, a humidade inferior a 60% e os 

medicamentos deverão estar protegidos da luz direta.  

Relativamente aos medicamentos termolábeis (determinados colírios, vacinas, 

insulinas, entre outros) o seu armazenamento efetua-se entre 2 a 8% em locar isento de 

condensação de humidade e com controlo de temperatura, regulada por um 

termohigrómetro. Os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em local próprio 

e de acesso exclusivo aos farmacêuticos colaboradores.  

Conferidas as encomendas, os medicamentos são arrumados em gavetas, armários 

e prateleiras de acordo com a forma farmacêutica, organizados por ordem alfabética, da 

menor dosagem para a maior e principalmente consoante o PV, de acordo com os 

princípios First-in/First-out (FIFO) e First-expire/First out (FEFO), implicando a dispensa 

em primeiro lugar dos produtos mais antigos e com o prazo de validade mais curto, 

respetivamente. Os produtos de venda livre, estão dispostos na zona de atendimentos de 

forma a cativar o utente.  
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3.9. Experiência pessoal  

No decurso deste estágio tive oportunidade de gerar várias encomendas 

instantâneas ao distribuidor grossita habitual (Alliance Healthcare) e via telefónica. 

Rececionei frequentemente as encomendas, tendo ainda a tarefa de separar os produtos 

que haviam sido pagos estando o seu stock a negativo. Em relação à marcação de preços 

nos produtos de venda livre sem PVP inserido na cartonagem, a colocação da margem 

de lucro da farmácia foi sempre revisada por um farmacêutico colaborador. Em relação 

à devolução de produtos, tive a oportunidade de assistir todo o procedimento com 

respetiva explicação. Fiz também o controlo de prazos de validade assim como 

armazenamento.  

Em suma, a entrada e o armazenamento de encomendas trataram-se de uma tarefa 

diária. Aproveitei recorrentemente para assimilar indicações terapêuticas, posologia, 

conselhos ao farmacêutico, interações, entre outros a fim de consolidar os 

conhecimentos acerca dos fármacos que por vezes suscitavam alguma dúvida. Isto 

estimulava uma maior confiança no atendimento ao público. Além disso, era uma 

excelente forma de começar a assimilar nomes comerciais às substâncias ativas, assim 

como a minha destreza no manuseio do SIFARMA 2000®. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA  

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória  

Segundo DL nº176/2006 de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, caso sejam utilizados sem vigilância médica, com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquela a que se destinam, caso contenha 

sustâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

seja indispensável aprofundar ou cujo destino seja a administração por via parentérica 

[5]. 

A receita médica é a forma mais eficaz de controlar e racionalizar o uso dos 

medicamentos e podem ser classificados em medicamentos de receita médica renovável 

e receita médica especial. Existe ainda a receita médica restrita, cuja utilização é 

reservada a nível hospitalar [5]. 
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4.2. Medicamentos do protocolo da Diabetes Mellitus 

Tendo em conta prevalência desta patologia em Portugal é indispensável um 

controlo mais eficaz, assim como uma prevenção atempada em prol de minimizar o 

aumento de encargos financeiros para o Estado bem como o número de hospitalizações 

levando assim à criação de um protocolo comparticipado. Atualmente este protocolo 

abrange todos os sistemas de comparticipação e os produtos utilizados no controlo da 

diabetes, nomeadamente, as agulhas, seringas e lancetas são comparticipadas a 100% 

enquanto as tiras de teste a 85%. Na receita, os produtos deveram estar prescritos de 

forma independente, de modo a poderem ser faturados no organismo do protocolo [7]. 

 

4.3. Psicotrópicos e estupefacientes  

Tendo em conta as características farmacológicas e aos riscos associados à 

utilização de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, existe um regime jurídico 

próprio aplicável ao tráfico e consumo destas substâncias [8]. Dessa forma, estes 

produtos são sujeitos a um maior controlo das entidades competentes, sendo 

amplamente legislados com normas e regras a cumprir.  

Este tipo de medicamentos requerem, então, uma receita especial (sigla “RE”) e são 

prescritos isoladamente. 

 Logo na sua receção, são acompanhados por um documento de requisição em 

duplicado, tendo o duplicado que ser assinado, datado e carimbado pelo diretor técnico 

para posterior envio ao fornecedor, tendo que ser o original arquivado e guardado na 

farmácia por três anos. Aquando da apresentação da receita médica esta não é 

considerada válida caso não se apresente no modelo aprovado legalmente ou hajam 

dúvidas acerca da sua autenticidade ou ainda decorrido fora o prazo de validade [9]. No 

ato da dispensa, ao serem introduzidos no sistema informático, ele automaticamente 

reconhece este tipo de medicamentos abrindo um quadro extra que tem que ser 

preenchido com informações acerca do prescritor, do utente e do adquirente. Sendo o 

INFARMED a entidade responsável pelo controlo e fiscalização do movimento destes 

medicamentos em Portugal é-lhe enviado todos os meses a cópia somente das receitas 

manuais, juntamente com o registo de saídas; trimestralmente é enviado o registo de 

entradas e saídas e anualmente o balanço com o registo das entradas e saídas de modo a 

avaliar a concordância dos stocks na farmácia. 
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4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória  

De acordo com o DL nº. 176/2006 de 30 de agosto, os medicamentos que não são 

sujeitos a receita médica não preenchem as condições anteriormente descritas para os 

MSRM, pelo que não são comparticipados [5]. 

A divulgação dos MNSRM nos meios de comunicação social e o fácil acesso leva à 

automedicação cada vez mais frequente, podendo acarretar perigos reais de uma 

utilização errada: dosagem excessiva, uso aleatório de medicamentos, desconhecimento 

de interações entre medicamentos prescritos e MNSRM, por exemplo. Portanto, é 

fundamental a intervenção do farmacêutico, devendo avaliar a situação, questionar e 

procurar apresentar uma solução, tendo noção dos limites da sua intervenção [6]. 

 

4.5. Medicamentos e produtos homeopáticos 

Define-se medicamento homeopático como aquele obtido a partir de substâncias 

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

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios ativos obtidos a 

partir de stocks [5]. 

Na FV poucos são os produtos homeopáticos comercializados, nomeadamente, o 

STODAL®, CORYZALIA ®, OSCILLOCOCCINUM® e SEDATIF PC® (Boiron®), o 

qual tive oportunidade de dispensar, contudo, a procura ou a indicação deste tipo de 

medicamentos tenha ocorrido em casos pontuais.  

 

4.6. Produtos fitoterapêuticos  

Segundo DL nº176/2006 de 30 de agosto, um medicamento à base e de plantas é 

todo e qualquer medicamento cujas substâncias ativas provenham exclusivamente de 

plantas ou de preparações à base de plantas. Este tipo de produtos tem uma aceitação 

cada vez maior pelos utentes, principalmente quando comprovam a sua eficácia, 

passando de aconselhamento para pedido especifico do utente [5]. 

De entre os mais requisitados na FV estão os chás, produtos da SOLGAR® entre 

outros, visando a desintoxicação hepática, emagrecimento, regulação do trânsito 

intestinal, melhoria de circulação sanguínea, suplementos cerebrais e relaxantes. 
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4.7. Medicamentos manipulados 

A indústria farmacêutica nem sempre consegue dar resposta à necessidade de 

adaptação da terapêutica farmacológica ao doente, pelo que nestes casos é necessário 

proceder à manipulação das substâncias. São medicamentos preparados segundo 

fórmulas magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou serviços 

farmacêuticos hospitalares, sob a direta responsabilidade do farmacêutico. A receita 

deve mencionar a palavra “Manipulado” e no final da formulação tem que apresentar 

f.s.a. para poder ter direito à comparticipação. Todos os manipulados realizados exigem 

o preenchimento de fichas de preparação e cálculo do preço do manipulado [10]. 

 

4.8. Produtos para alimentação especial e dietéticos 

Os produtos de alimentação especial são formulados de acordo com objetivos 

nutricionais específicos e são geralmente consumidos por indivíduos cujo processo 

metabólico ou a digestão se encontram alteradas ou que se encontram em condições 

fisiologias especiais e lactentes ou crianças de 1 a 3 anos e bom estado de saúde. Outros 

tipos de produtos que aqui se podem incluir são os leites e farinhas para crianças. Os 

leites são agrupados em função da idade da criança e podem ainda ser adaptados a 

formulações especiais, sendo exemplos os leites anti regurgitante e leite hipoalergénico. 

No caso das farinhas, também entra em consideração a idade da criança, mas também 

uma divisão importante que é a sua confeção com água ou leite, devendo iniciar-se este 

tipo de alimentação com farinhas preparadas à base de água para evitar o 

desenvolvimento de intolerância à lactose.  

 

4.9. Produtos cosméticos e higiene corporal 

Um produto cosmético e de higiene corporal é qualquer substância ou preparação 

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

como epiderme, sistemas pilosos e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos ou 

dentição e mucosas bucais cuja finalidade é limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [11]. 

A procura destes produtos é cada vez maior e perante a variedade de oferta há 

necessidade duma legislação mais rigorosa e restritiva quanto aos elementos que 

compõem estes produtos. Apesar de aparentemente inócuos, estes apresentam riscos 

podendo desencadear reações alérgicas ou patológicas mais graves. Perante estas 
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situações é necessário encarar cada utente como um caso específico optando por indicar 

o produto correspondente às suas necessidades.  

Na FV, existe uma ampla gama destes produtos para as diferentes faixas etárias 

(MUSTELA®, URIAGE®, e AVEENO®, para crianças) e adaptadas aos diferentes 

tipos de pele (AVÉNE®, ISDIN®, LA ROCHE POSAY®, LIERAC®, URIAGE) entre 

muitas outras. No que se refere a produtos capilares, tem à disposição produtos como o 

ECHOPHANE®, KLORANE®, PHYTO® e VICHY DERCOS®.   

 

4.10. Produtos e medicamentos de uso veterinário  

Este tipo de medicamentos requerem cuidados e precauções especiais, razão 

especial pelas quais estão sujeitos a legislação própria, pertencente ao DL nº 148/2008, 

de 29 de julho. Os produtos mais procurados destinam-se principalmente a cães e gatos, 

mais precisamente os antiparasitários de uso interno e externo [12].  

É de salientar que muitos medicamentos de uso humano (colírios, pomadas 

oftálmicas, antibióticos) são usados no tratamento de animais, sem que dai advenha 

qualquer risco para a saúde, desde que se tenha em conta o peso e a espécie. 

A FV apresenta um expositor dedicado ao ESPAÇO ANIMAL. Os utentes 

procuram maioritariamente desparasitantes externos e internos ou medicação 

anticoncecional. 

 

4.11. Dispositivos médicos  

Um dispositivo médico (DM) é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos 

necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos o metabólicos, 

embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo fabricante 

a ser utlizado o para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação 

de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou alteração 

da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção [13]. 

É frequente que suscitem dúvidas acerca da utilização destes produtos, sendo 

importante que o farmacêutico esteja informado sobre o produto e se predisponha a 

esclarecê-las. 
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Os DM mais procurados na FV são material de pensos e ortopedia tais como meias, 

pulsos, pés e joelheiras elásticas, canadianas, palmilhas, separadores de dedos, pensos 

para calos e anti-bolhas. Outros dispositivos com elevada rotatividade são também os 

sacos para água quente e fria, nebulizadores, termómetros, irrigadores, frascos de 

colheita de urina, seringas e fraldas. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 

O momento da dispensa é determinante para que o utente obtenha o benefício 

máximo da terapêutica instituída. O farmacêutico deve usar as suas capacidades de 

comunicação para aconselhar, promover a adesão à terapêutica e transmitir toda a 

informação necessária ao utente sendo esta das principais e mais importantes áreas de 

intervenção do farmacêutico comunitário. 

 

5.1 Validação da prescrição médica  

A prescrição de medicamentos tem de ser realizada de acordo com os modelos de 

receita médica aprovados. São então classificados em:  

Medicamentos de receita médica não renovável: Com validade de 30 dias, destina-se a 

tratamentos de curta duração. 

Medicamentos de receita médica renovável: Englobam os medicamentos usados para 

tratamentos prolongados, que podem ser adquiridos mais que uma vez sem ser 

necessário nova prescrição médica. Podem ser emitidas em triplicado (três vias), sendo 

que cada uma tem uma validade de seis meses. 

Medicamentos sujeitos a receita médica especial: Até 31 de Maio de 2012 existia ainda 

um terceiro modelo, a receita especial, que se destinava à prescrição de medicamentos 

estupefaciente ou psicotrópico, no entanto, a portaria 137-A/2012, de 11 de Maio, veio 

definir que a prescrição de medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicos passou a ser efetuada como a de qualquer medicamento, em receita 

manual ou eletrónica [14]. 

 

Com a implementação da prescrição eletrónica foi incentivada a informatização do 

sistema de saúde, estimulando a comunicação entre os profissionais das diferentes 

instituições e diminuindo o risco de erro na prescrição. Neste sentido e de acordo com o 

Despacho nº 9187/2011, de 21 de Julho, as receitas devem ser preenchidas 
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informaticamente, salvo prescrições no domicílio, em caso de falência do sistema 

eletrónico, profissionais com volume de prescrição igual até 40 receitas por mês ou 

noutras situações excecionais, de inadaptação comprovada, precedidas de registo e 

confirmação na ordem profissional respetiva devidamente assinaladas [14]. 

As receitas manuais devem ainda cumprir outras especificações, nomeadamente, o 

código alfanumérico único por vinheta e correspondente ao código de barras; o regime 

normal terá de ser assinalado através de fundo azul e o regime especial através do fundo 

verde das vinhetas.  

Em cada receita médica manual ou eletrónica podem ser prescritos o limite de 

quatro embalagens por receita, até quatro medicamentos distintos. Por cada 

medicamento, podem ser prescritas até duas embalagens, exceto se o medicamento se 

apresentar sob a forma de unidose podendo, nesta situação, serem prescritas até quatro 

embalagens iguais, por receita [14]. 

As receitas devem ainda conter o número da receita com respetivo código de 

barras; o local de prescrição e código de barras associado sempre que aplicável; a 

identificação do médico prescritor (nome, especialidade médica, assinatura, número de 

cédula profissional e respetivo código de barras); nome e número de beneficiário; 

indicação da entidade responsável e, se aplicável, do regime especial de 

comparticipação (simbolizado pela letra “R”), dosagem, forma farmacêutica, número de 

embalagens, dimensão das embalagens e posologia; data da prescrição e identificação 

do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos, se 

aplicável; 

Qualquer tipo de retificações na receita devem ser rubricadas pelo médico a fim de 

verificar a autenticidade da prescrição [15]. 

Quando surgem irregularidades na receita médica, o farmacêutico deverá tomar 

medidas para contornar, quando possível, essas situações, nomeadamente, se o médico 

prescrever um medicamento cuja dimensão da embalagem não seja comercializada. 

Caso contrário, o aviamento deverá ser recusado, salvo se a diferença não exceda os 

50% ou no caso de medicamentos sujeitos a comparticipação especiais, se o despacho 

ou portaria não estiverem referidos na receita de forma correta o aviamento poderá ser 

realizado caso o utente concorde em adquirir o medicamento sem referida 

comparticipação. 

No verso das receitas é impressa a identificação sob a forma de código de barras, 

de cada um dos medicamentos dispensados e comparticipados, preço total de cada 
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medicamento e valor total da receita, encargo do utente em percentagem e/ou valores 

por medicamento e total, comparticipação do Estado, ou outra Entidade, em valor, por 

medicamento e respetivo total [16]. 

O utente deverá assinar a receita, como comprovativo de que lhe foram 

dispensados os medicamentos prescritos e lhe foram prestados os conselhos e 

informações necessários para o seu uso correto. Por fim, cabe ao farmacêutico assinar e 

carimbar a receita e imprimir o recibo, documento utilizado pelo doente para efeitos de 

IRS. Este contém a identificação da farmácia e dos produtos dispensados (nome 

comercial, forma farmacêutica, dosagem, número de unidades dispensadas, preço de 

venda ao publico, comparticipação pelo Estado, preço líquido e IVA), bem como os 

dados relativos ao utente (nome e número de identificação fiscal) bem como o total a 

pagar. Para o recibo ser válido é necessário estar assinado e carimbado pelo 

farmacêutico. 

 

5.2 Ato da dispensa 

No que diz respeito à autorização ou não da dispensa de um medicamento genérico 

em vez do medicamento prescrito, o doente pode optar, inclusive, segundo a portaria nº 

137-A/2012 de 11 de Maio é obrigatória a prescrição por DCI (Designação comum 

internacional) excetuando quando não existe genérico ou só existe marca ou licenças ou 

então quando apresenta justificação técnica, caso se trate de um medicamento com 

margem ou índice terapêutico estreito, suspeita reportada pela INFARMED de 

intolerância/reação adversa ao medicamento com a mesma substancia ativa, mas 

identificada por outra denominação comercial ou ainda quando se trata da prescrição de 

um medicamento para assegurar tratamento com duração superior a 28 dias, 

identificados respetivamente por exceção a), b) e c), sendo que na duas primeiras 

opções o utente não pode optar enquanto na exceção c), este pode optar por um 

medicamento com PVP igual ou inferior ao prescrito [15, 20]. 

Por outro lado, o farmacêutico deve também fornecer ao utente todas as 

informações necessárias (orais e escritas) para a realização adequada da terapêutica, tais 

como a posologia, o modo de administração, a duração do tratamento, possíveis reações 

adversas e condições especiais de conservação (quando aplicável). Além disso, deve 

esclarecer as possíveis dúvidas do utente relativamente à sua medicação e promover o 

uso racional do medicamento.  
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5.3. Sistema de preços de referência 

A cada trimestre civil o INFARMED I.P. atualiza os preços de referência (PR) 

referentes a cada grupo homogéneo (GH). Estes GH correspondem a medicamentos que 

apresentam determinadas características comuns: composição qualitativa e quantitativa 

idêntica em princípios ativos, forma farmacêutica, dosagem e via de administração. Para 

a formação de GH é ainda necessário que exista pelo menos um medicamento genérico 

já comercializado, e os PR são então calculados tendo por base a “média dos cinco PVP 

mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que 

integrem aquele grupo” [22, 23]. 

 

5.4. Regimes de comparticipação   

A percentagem de comparticipação de medicamentos vária consoante a Entidade de 

Saúde que comparticipa, e de acordo com o regime em que o utente se inclui. Esta 

comparticipação é fixada de acordo com os seguintes escalões. O escalão A, com uma 

comparticipação de 95-100%, que inclui medicamentos do SNC, hormonas e 

medicamentos usados no tratamento de doenças endócrinas, medicamentos neoplásicos 

e imunomoduladores, medicamentos usados em afeções oculares; o escalão B que 

compreende uma comparticipação de 69%, e inclui medicamentos anti-infeciosos, do 

aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, geniturinário, digestivo, locomotor, entre 

outros. O escalão C que compreende uma comparticipação de 37% e inclui 

medicamentos relacionados com a nutrição, outro subgrupo de medicamentos 

destinados ao aparelho locomotor, cardiovascular, medicamentos usados em afeções 

cutâneas, vacinas, entre outros [5]. 

Existem ainda regimes especiais de comparticipação, destinados a patologias e 

medicamentos específicos, como por exemplo, psoríase, paramiloidose, artrite 

reumatóide, entre outras. É ainda de referir que, por exemplo, medicamentos destinados 

à doença de Alzheimer apenas podem ser prescritos por Médicos Neurologistas ou 

Psiquiatras. 

São várias as entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos, ou 

seja, entidades que pagam parte do valor da medicação e os utentes pagam o restante. 

Todavia, dentro de cada entidade podem existir vários subsistemas, que tal como as 

entidades, são identificáveis por códigos específicos. A entidade que abrange o maior 

número de utentes na FV é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), seguido da SAMS, 

SAMS QUADROS, entre outras. Os regimes de comparticipação são diferentes entre 
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cada entidade, uma vez que depende dos acordos estabelecidos entre essas entidades e a 

ANF (Associação Nacional das Farmácias) [17,18]. 

Nestas situações, é introduzido o código informático correspondente à junção de 

ambos os organismos, sendo emitidos dois documentos de faturação o original para o 

organismo primário (SNS) e a fotocópia para o sistema complementar.  

 

5.5. Conferência de receituário/faturação 

A faturação é um processo composto por várias etapas mensais, aplicado às receitas 

contendo medicamentos comparticipados pelo estado ou outras entidades. Após o 

aviamento das receitas, estas são carimbadas, datadas e rubricadas. Posteriormente são 

conferidas, ordenadas pelo seu número e agrupadas em lotes de 30 de acordo com o 

organismo a que pertencem [19]. 

Quando as receitas são conferidas deve-se verificar se a impressão do código de 

barras está em conformidade com os medicamentos prescritos, ou em caso de prescrição 

por DCI se o prescrito corresponde ao aviado (se corresponde ao mesmo GH), certificar 

se o organismo atribuído é o correto, número total de embalagens e se são do mesmo 

medicamento. É importante verificar a validade da receita, a assinatura do médico, 

carimbo ou vinhetas, a presença ou não de portarias e o número de beneficiários. Com a 

introdução do receituário eletrónico basta confirmar a assinatura do médico prescritor, 

do utente e do farmacêutico devidamente datado [19]. 

No último dia de cada mês procede-se ao fecho dos lotes, sendo a faturação 

registada em impressos próprios, constituídos pelo verbete de identificação do lote, 

relação resumo de lotes e fatura mensal e registo de entrada na ANF. No caso de a 

relação resumo de lotes e fatura mensal, estes documentos são emitidos 

informaticamente em quadruplicado. 

As receitas do SNS devidamente embaladas e acondicionadas em lotes com 

respetivos verbetes, fatura e notas de crédito (com original e duplicado) são levantadas 

na farmácia pelos correios pro volta do dia 5 de cada mês de modo a chegar ao centro de 

Conferência de Faturas, pertencente à Administração Regional de Saúde do Norte, até 

dia 10. É ainda enviado até este dia, mensalmente, para a ANF, o receituário relativo 

aos organismos com acordos com a ANF, cópias em triplicado do resumo de lotes e da 

faturação mensal (ficando a quarta cópia arquivada na farmácia). Posteriormente a ANF 

envia a documentação e o receituário aos respetivos organismos até ao dia 15 de cada 

mês [19]. 
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5.6. Devolução de receitas 

Em função do resultado da conferência, as receitas que apresentarem erros são 

devolvidas à farmácia. As reclamações do resultado devem ser feitas no prazo de trinta 

dias. Quanto à devolução de receitas de outras entidades, a ANF faz a mediação entre 

farmácias e os centros de conferência de receitas dessas entidades. Neste caso, o envio 

de reclamações deve ser realizados até ao dia 24 de cada mês ao cuidado do Serviço de 

Retificação do Receituário. Conforme o tipo de anomalia detetada, as mesmas podem 

ser irreversíveis e a farmácia assume o prejuízo ou corrige-se o erro se tal for possível, 

dentro dos limites legais. As anomalias vêm descritas numa tabela com o respetivo 

código de erro e justificação. Na FV, a farmacêutica responsável pelo receituário analisa 

cada erro, e caso não concorde procede à devida reclamação justificando.  

6. FARMÁCIA NA COMUNIDADE 

 

6.1. Farmacovigilância 

A farmacovigilância baseia-se na deteção, registo e avaliação das reações adversas 

a medicamentos (RAM) e dispositivos médicos, e visa melhorar a qualidade e segurança 

dos medicamentos, em defesa do consumidor e da Saúde Pública.  

O INFARMED é a entidade responsável pelo Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. Este recolhe de forma sistemática, toda a informação relativa a 

suspeitas de RAM, avaliação científica, tratamento e processamentos da informação no 

plano comunitário e internacional [21].  

Atualmente, a notificação das RAM pode ser efetuada por qualquer indivíduo, 

independentemente da sua natureza profissional, através do Portal RAM disponível 

online. Pode ainda ser efetuada em papel por preenchimento de um formulário 

específico disponibilizado pelo INFARMED, destinado exclusivamente a profissionais 

de saúde [21]. 

O método de notificação atual das RAM possui, no entanto, alguns aspetos 

negativos, principalmente quanto à dificuldade na identificação, dados incompletos e 

atrasos na notificação que se prendem muitas vezes com a falta de motivação dos 

profissionais de saúde, nomeadamente, dos médicos, para este serviço comunitário. 
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6.2. VALORMED® 

Os medicamentos ou produtos equiparados apresentam especificidades enquanto 

resíduos pelo que é necessário um processo de recolha seguro que evite o fácil acesso 

aos resíduos. Assim, a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias uniram-se e 

criaram a Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda. 

(VALORMED®) [21]. 

Podem ser entregues medicamentos cujo prazo de validade tenha expirado ou que 

já não sejam utilizados e materiais de acondicionamento (blisters, embalagens, bisnagas, 

frascos, etc.), acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos 

(colheres, copos, seringas doseadoras, conta gotas, etc.). Não se deve entregar ou 

depositar agulhas, seringas, termómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze e 

material cirúrgico, produtos químicos, radiografias (neste caso só devem ser entregues 

quando a AIM lança a sua campanha anual) [21]. 

As farmácias comunitárias representam a VALORMED® junto da população, 

assumindo um papel fulcral na recolha das embalagens e medicamentos fora de uso, 

depositando-os em contentores específicos, bem como no aconselhamento e 

sensibilização dos utentes para as boas práticas ambientais [21]. 

  

7. ATIVIDADES ADICIONAIS 

 

7.1. Rastreio Saúde 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia no mês de maio, celebra-se o mês 

do coração [24] e por essa razão, a farmácia da Vilarinha organizou, no dia 19, um 

rastreio gratuito na tentativa de alertar a população sobre a problemática das doenças 

cardiovasculares tendo sido monitorizados diversos parâmetros, nomeadamente, peso, 

altura, medição dos níveis de colesterol, da tensão arterial, perímetro da cintura 

abdominal, IMC e respetivo aconselhamento farmacêutico. 

Por indiciação da orientadora, foi me dada a oportunidade de realizar estas 

medições e desta forma comunicar com os participantes. Procedi à avaliação dos valores 

obtidos na medição do colesterol e tensão arterial, questionei se fazia tratamento 

farmacológico crónico, os seus hábitos alimentares e possíveis fatores de risco 

quotidianos tais como a hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, sedentarismo e stress 
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psicossocial. Por fim era feito o aconselhamento nutricional e do estilo de vida, com 

exposição de produtos em promoção que os ajudariam a nível nutricional.   

Esta atividade foi das primeiras interações com os utentes e, sem dúvida, 

demonstrou ser um verdadeiro desafio. Inicialmente notei alguma falta de comunicação 

com os primeiros participantes mas que, com o passar do tempo, fui ganhando 

confiança tendo terminado este rastreio cumprindo com os objetivos pretendidos.   

 

7.2. Visitas domiciliárias 

Neste estágio, uma das atividades mais empolgantes e enriquecedoras a nível 

pessoal e profissional foram as esporádicas visitas domiciliárias. Propuseram-me fazê-

las aos idosos que residem sozinhos e que possuem alguma dificuldade locomotora, 

aproveitando para monitorizar a tensão arterial e dar-lhes atenção ao conversar sobre o 

seu dia-a-dia, alimentação, medicação, ou seja, proporcionava tanto os cuidados 

farmacêuticos como apoio moral de que tanto necessitavam. O entusiasmo com que me 

recebiam fez com que tivesse orgulho por exercer nesta área e foi uma oportunidade de 

estar em contacto com um dos principais problemas que o nosso país apresenta, o 

envelhecimento demográfico associado ao abandono/exclusão social.  

 

8. CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

O primeiro contacto com a realidade profissional em farmácia comunitária, 

proporcionada pelo estágio curricular que realizei na Farmácia da Vilarinha foi uma 

mais-valia para o meu desenvolvimento enquanto profissional de saúde, preparando-me 

de forma mais prática para o mundo do trabalho.  

Proporcionou-me inúmeras valências e uma formação adequada para o 

desempenho do exercício farmacêutico de forma competente e responsável, 

consolidando os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo destes 4 anos com os 

aspetos práticos da profissão farmacêutica acrescentando valores pessoais como 

autonomia, responsabilidade e muito mais segurança no contacto com o utente.  

O primeiro mês foi um mês de adaptação, iniciei com a receção e armazenamento 

dos produtos e ainda a correção de receituário. Depois, na terceira semana de estágio fui 

incentivada a fazer a monotorização da tensão arterial e parâmetros bioquímicos 

(glicémia, colesterol e triglicerídeos). Foram atividades fulcrais para iniciar o contacto 
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direto com os utentes e aproveitava para questionar o intuito daquela medição e 

exponha de forma clara os resultados, interpretando-os e garantindo que o utente sairia 

de lá esclarecido. No segundo e terceiro mês tive oportunidade de verificar prazos de 

validade, e principalmente fazer atendimento ao público de forma autónoma.  

Tive oportunidade de verificar que o farmacêutico comunitário é o profissional de 

saúde mais acessível à população, a quem recorre frequente para o esclarecimento de 

dúvidas e para um aconselhamento personalizado. Infelizmente, presenciei a forma 

quase desrespeitosa face aos farmacêuticos assim como as tentativas de adquirir 

antibióticos, benzodiazepinas sem receita médica. Um facto em Portugal e cujas atitudes 

variam de farmácia para farmácia, infelizmente. Os farmacêuticos da FV cumpriam o 

seu dever ético e apostavam na consciencialização do perigo da utilização dos mesmos 

incentivando o seguimento por um médico. 

Apesar desse fato que assola esta área é importante frisar que o papel do 

farmacêutico comunitário tem vindo a mudar nas últimas duas décadas. Deixou de ser 

apenas um dispensador de medicamentos para se tornar num membro da equipa 

envolvida em proporcionar os melhores cuidados de saúde à população.  

Por fim, considero extremamente positiva a minha passagem pela FV, não só por 

tudo o que aprendi e desenvolvi mas também por perceber o quão enriquecedor e 

importante é o ato farmacêutico. 
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1. MÉTODOS CONTRACETIVOS ORAIS DE EMERGÊNCIA 

 

1.1.Seleção do tema 

Ao longo do estágio deparei-me com uma série de situações que me levaram a 

querer falar sobre este tema. Vários foram os jovens (17-21 anos) que solicitavam a 

pílula do “dia seguinte” apesar da falta de conhecimento quanto à posologia, eficácia e 

efeitos indesejáveis. 

Como tal, decidi elaborar uma apresentação oral de fácil compreensão, concisa, 

dinâmica e dirigida aos jovens na idade fértil (Anexo 2) sobre contraceção oral dando 

ênfase à contraceção de emergência (CE). Distribui também dois panfletos cedidos pela 

farmácia relacionados com o tema (Anexo 3 e 4). Entrei em contacto com a Escola 

Básica e Secundária Nogueira da Maia e solicitei uma turma do 12º ano, que 

infelizmente não foi aceite por motivo de férias antecipadas inerentes à época de 

exames nacionais, tendo-me sido proposto em alternativa uma turma de 10º ano, à qual 

dei a formação.   

 

1.2.Introdução 

A preocupação pelo controlo da natalidade na espécie humana tem sido uma 

constante ao longo dos tempos. Durante séculos procurou-se evitar a gravidez 

indesejada através de métodos exteriores à mulher. No início do século XX, porém, 

aprofundaram-se os conhecimentos sobre a fisiologia do ciclo reprodutivo da mulher, e 

grupos de investigadores começaram a tentar a contraceção mediante a inibição do 

processo da ovulação. No início da década de 60, foi comercializada a primeira pílula 

contracetiva [25]. 

Em relação à contraceção hormonal de emergência, pílula do “dia seguinte”, em 

Portugal, cerca de 15% da população feminina entre os 15-55 anos não usa qualquer 

método contracetivo, pelo que aproximadamente 2 milhões de mulheres estão em 

condição passível de engravidar [26]. Em contrapartida, a procura da contraceção de 

emergência tem vindo a aumentar, calculando-se que se tenham vendido mais de 500 

mil pílulas do “dia seguinte” nas farmácias portuguesas nos últimos 4 anos [25]. 
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1.3.Fisiologia do ciclo menstrual 

A função reprodutora da mulher requer a integração de eventos hormonais que 

envolvem o hipotálamo, a hipófise e os ovários e que afetam o útero, a vagina e a 

mama, atuando como órgãos terminais dos efeitos dos esteróides ováricos [27].  

Uma vez estabelecidos os ciclos menstruais ovulatórios normais, os estímulos 

internos hormonais e nervosos promovem a produção da hormona hipotalâmica 

libertadora de gonadotrofinas (GnRH) que estimula a secreção hipofisária das hormonas 

luteilizante (LH) e folículo estimulante (FSH). Estas gonadotrofinas estimulam o 

desenvolvimento dos folículos ováricos e a secreção de hormonas pelos ovários, 

nomeadamente o estradiol e a progesterona [27, 28]. 

Durante a fase folicular, o folículo em desenvolvimento secreta quantidades 

crescentes de estrogénios os quais têm uma ação muito específica no aparelho genital; 

induzem o crescimento e proliferação do endométrio preparando-o para a posterior ação 

da progesterona. Ao nível do colo uterino, aumentam a secreção do muco cervical, 

diminuindo a sua viscosidade facilitando a penetração dos espermatozoides, alterações 

que vão favorecer a fertilidade [28]. 

Quando os níveis de estradiol atingem um limiar crítico, sinalizam um feedback 

positivo gerando a libertação de um pico de LH essencial à maturação de um folículo 

maduro e posteriormente a ovulação [27]. 

Na fase lútea (ou pós-ovulatória), dá-se a formação do corpo lúteo a partir do 

folículo rompido. Este corpo lúteo secreta grandes quantidades de progesterona e 

estradiol que preparam o endométrio para uma possível implantação, caso ocorra a 

fecundação [27, 28]. 

Neste caso, a funcionalidade do corpo lúteo é mantida durante algum tempo pela 

gonadotrofina coriónica humana (hGC), produzida pelas células do trofoblasto do ovo 

fecundado, fornecendo hormonas esteróides essenciais à manutenção da gravidez 

durante as primeiras 6-10 semanas até que a placenta assuma o controlo na produção de 

hormonas esteróides. 

Na ausência de fecundação, passadas aproximadamente 2 semanas, o corpo lúteo 

degenera e o suporte hormonal para o endométrio vai desaparecendo. As alterações 

vasculares ocorridas no endométrio resultam na inflamação, hipoxia e isquemia locais, 

com consequente libertação de citocinas, morte celular e extravasamento de sangue para 

dentro da cavidade uterina resultando em sangramento vaginal, a menstruação, 

iniciando-se um novo ciclo menstrual [27]. 
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1.4.Contraceção hormonal oral 

A contraceção hormonal oral é dos métodos mais usados mundialmente devido à 

sua eficácia, segurança e reversibilidade [29]. É ainda usado devido aos benefícios não 

contracetivos, apresentando por norma efeitos colaterais ligeiros. Contudo, não oferece 

proteção das doenças sexualmente transmissíveis, apesar de diminuir a incidência da 

Doença Inflamatória Pélvica e poder ser usado como CE. Resumem-se em dois tipos, 

combinado contendo um estrogénio e um progestogénio podendo ser monofásico, 

bifásico ou trifásico ou progestativo (contém apenas um progestogénio) [30]. 

 

1.4.1. Contraceção hormonal combinada  

Este tipo de contraceção é muito utilizada por regular e tornar os períodos 

menstruais menos dolorosos, minimizar a formação de quistos ováricos e fornecer o 

alívio sintomático na endometriose. 

Este tipo de contraceção pode ser administrada via oral, transdérmica e vaginal, 

sendo a oral a mais utilizada [26].   

 

1.4.1.1. Mecanismo de ação  

O mecanismo de ação visa inibir a ovulação através da desregulação do eixo 

hormonal hipotalâmico-hipofisário-gonadal feminino. Sob a administração contínua de 

estrogénios, a hipófise anterior reage, por feedback negativo, com a diminuição dos 

níveis FSH; consequentemente, não ocorre o desenvolvimento folicular característico da 

fase pré-ovulatória; não havendo folículos em desenvolvimento, não aumenta a 

produção de estrogénios; não aumentando o nível de estrogénios no sangue, não se 

desencadeia o feedback positivo responsável pelo pico de LH e consequentemente não 

ocorre a ovulação [25]. 

Contudo, a administração isolada de estrogénios nas doses necessárias para que isto 

aconteça acarreta efeitos adversos significativos, levando à associação de um 

progestogénio, permitindo assim uma redução das dosagens eficazes de ambas as 

hormonas [25]. O progestogénio desregula o ciclo hormonal informando a hipófise que 

o organismo está permanentemente na fase pós-ovulatória, levando apenas à produção 

de níveis basais de FSH e LH.  

Confere ainda maior viscosidade ao muco cervical, tornando-o mais impermeável 

aos espermatozoides ou seja, mais dificilmente ocorre o encontro entre o gâmeta 

masculino e o óvulo. Mas se mesmo assim ocorrer a fecundação do óvulo, o 
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progestogénio diminui a secreção e o peristaltismo das trompas de Falópio, dificultando 

a progressão do ovo fecundado até à cavidade uterina e induz alterações endométricas 

hostis à nidação. Estes dois últimos mecanismos de ação conferem à pílula propriedades 

abortivas, na medida que não impedem a fecundação mas intervêm nos processos 

subsequentes da gestação [25]. 

 

1.4.1.2. Efeitos indesejáveis  

Relativamente os efeitos indesejáveis da pílula estes dependem da dose e advêm 

principalmente da ação dos estrogénios ao nível cardiovascular: 

 Maior risco de doença tromboembólica venosa (por diminuição do fluxo 

sanguíneo venoso, por aumento da proliferação endotelial venosa e arterial e 

ainda por alterações nas funções das plaquetas e nas proteínas da cascata da 

coagulação, aumentado da coagulabilidade sanguínea); 

 Aparecimento/agravamento da hipertensão arterial (por estimulação do sistema 

nervoso simpático, por estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

e por resposta compensatória renal ao edema com retenção de sódio e água); 

 Aparecimento/agravamento de dislipidemias; 

 Fenómenos de intolerância à glicose; 

 Aumento do risco de angina de peito, de enfarte do miocárdio e de acidentes 

vasculares cerebrais [31]. 

 

Para além das doenças cardiovasculares, a toma da pílula também aumenta o risco 

de cancro da mama (provavelmente por este ser um tipo de carcinoma mais sensível a 

alterações hormonais); doenças cervicais (displasia, cervicite, carcinoma); tumores 

hepáticos benignos; litíase biliar (devida ao aumento da síntese hepática do colesterol 

causada pelos estrogénios) [31]. 

Podem ainda conduzir à diminuição do bem-estar físico e/ou psíquico da mulher. 

Aos estrogénios são também normalmente atribuídos efeitos como, cefaleias, 

irritabilidade, fadiga, náuseas, vómitos, cólicas abdominais, retenção hídrica e tensão 

mamária [31]. 

 Os progestogénios, devido ao facto de apresentarem alguma atividade 

androgénica, podem causar  tendências depressivas, hirsutismo, acne, aumento de peso 

e diminuição da líbido [31]. 
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1.4.1.3. Riscos  

Baseado no tópico anterior poder-se-ão desenvolver alterações patológicas 

observadas no sistema cardiovascular relacionadas com o sistema venoso 

(tromboembolismo pulmonar ou trombose das veias profundas) e arterial (angina de 

peito, enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral) [26].   

Já o tromboembolismo venoso é um efeito adverso grave mas raro neste tipo de 

contraceção e está associado ao componente estrogénico e às alterações ao nível da 

hemostase sendo superior com o etinilestradiol comparativamente aos estrogénios 

naturais. A via transdérmica está associada a um risco mais elevado do que a via oral ou 

vaginal na ocorrência destes efeitos [26].   

A Sociedade Portuguesa Da Contraceção (SPDC) salienta que “de facto, o risco de 

tromboembolismo é diferente para as pílulas com progestativos de 2ª, 3ª geração e 

novos progestativos (drospirenona) mas os benefícios também são diferentes, pelo que 

não há razão para as mulheres abandonarem a toma da pílula contracetiva” [34]. 

A relação entre a contraceção combinada e o cancro da mama em mulheres jovens 

é controversa, podendo ser apenas um cofator suscetível de interagir com outras causas 

para estimular o desenvolvimento do cancro da mama. Embora a incidência de cancro 

da mama, nalguns estudos, seja ligeiramente superior nas utilizadoras de contraceção 

combinada, este é geralmente diagnosticado numa fase mais precoce. Depois de 10 ou 

mais anos após suspensão deste método, o risco é idêntico ao das mulheres que nunca o 

usaram assim como a mortalidade por cancro da mama [26].   

Por fim, é ainda de relatar o aumento da incidência de tumores hepáticos benignos, 

adenomas, associado ao uso da contraceção combinada, tendo este aumento relação 

direta com as doses de estrogénios [26].   

 

1.4.1.4. Benefícios não contracetivos 

Outros benefícios têm vindo a ser atribuídos à pílula contracetiva, nomeadamente a 

regularização dos ciclos menstruais, hemorragias menos abundantes, diminuição da 

dismenorreia, redução da tensão pré-menstrual, diminuição dos riscos de doença 

inflamatória pélvica aguda, de tumores mamários benignos, de quistos ováricos 

benignos, de carcinoma do endométrio e de carcinoma do ovário [31]. 
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1.4.2. Contraceção hormonal progestativa (Minipílula) 

Trata-se de um contraceção usada em alternativa e em casos específicos, 

nomeadamente, intolerância ao uso dos estrogénios, antecedentes pessoais e ou 

familiares de tromboembolismo venoso, amamentação três semanas após o parto, 

fumadoras, hipertensos controlados e outras situações clínicas (menorragias, anemia, 

endometriose) [26]. 

 Apresenta ainda um reduzido risco tromboembólico assim como um efeito 

metabólico reduzido. Não obstante está associada a irregularidades menstruais e/ou 

amenorreia na ordem dos 20%, mastodinia e tensão mamária, aumento de peso, acne e 

alterações de humor [26].   

 

1.4.3. Contraceção hormonal de emergência  

A CE é um método utilizado para prevenir a gravidez após relações sexuais 

desprotegidas ou em que haja falha do método contracetivo utilizado. Deve ser usada 

apenas em situações de emergência [32].   

Este tipo de contraceção pode ser utilizada com segurança por qualquer mulher, 

mesmo quando há contraindicações para a toma de contracetivos orais hormonais. Após 

a toma, a mulher pode engravidar em qualquer altura, caso não utilize nenhum método 

contracetivo. Não é eficaz se a mulher já estiver grávida, não sendo um método abortivo 

e deve ser sempre disponibilizada gratuitamente em casos de violação pelas entidades 

competentes [30]. 

Na seguinte tabela constam informações acerca do mecanismo de ação, posologia, 

eficácia, advertências dos medicamentos com indicação na CE. 
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Tabela 2 Medicamentos não sujeitos a receita médica com indicação para CE [33] 

 

 

Marcas comerciais Norlevo® e Postinor® 

Composição 1,5 mg de Levonorgestrel (progestogénio derivado da 19-nortestosterona) 

Mecanismo de ação 

 

O mecanismo de ação não está totalmente esclarecido. 

Bloqueio da ovulação prevenindo a fecundação caso a relação sexual tenha 

ocorrido na fase pré-ovulatória. Pode também originar alterações no 

endométrio que o tornam impróprio à nidação do ovo. 

Posologia e modo de 

administração 

 

Dois comprimidos de 0,75 mg numa toma única ou em duas tomas 

intervaladas por 12 horas. Esta dosagem é 10 a 30 vezes superior às dosagens 

deste progestogénio encontradas nos contracetivos orais combinados (0,05 - 

0,15 mg). Toma única de preferência nas 12 horas após a relação sexual não 

protegida, até um máximo de 72 horas (3 dias). Pode ser administrado em 

qualquer momento durante o ciclo menstrual. 

Eficácia 

 

Prevenção de 84-85% das gravidezes esperadas. A eficácia parece diminuir 

com o tempo decorrido após a relação sexual não protegida: 

- 95%, se tomado nas primeiras 24h; 

- 85%, se tomado entre as 24 e as 48h; 

- 58%, se tomado entre as 48 e as 72 horas 

A eficácia após 72 horas não é conhecida. 

Advertências e 

precauções de 

utilização 

Fluxos menstruais habitualmente de abundância normal e ocorrem na data 

prevista podendo, no entanto, aparecer alguns dias antes ou depois do 

esperado. Não é aconselhável a administração repetida durante o mesmo ciclo 

menstrual devido à sobrecarga hormonal indesejável com possíveis 

perturbações graves no ciclo menstrual. 

Se o período menstrual seguinte estiver com um atraso de mais de 5 dias deve 

despistar-se a possibilidade de gravidez. 

Se ocorrer vómito dentro das três horas após a toma do comprimido, deve 

tomar-se imediatamente outro comprimido. 

Desaconselhado a doentes com alteração da função hepática grave e doença de 

Crohn (diminuição da eficácia). 

Contra-indicações Gravidez e hipersensibilidade à substância ativa ou aos excipientes. 

Efeitos indesejáveis 

Náuseas, dores nos abdominais inferiores, fadiga, cefaleias, tonturas, tensão 

mamária, vómito, menstruação abundante, diarreia, hemorragia, atraso na 

menstruação. Estes efeitos indesejáveis desaparecem normalmente no período 

de 48 horas após a toma. 
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1.5.Aconselhamento farmacêutico 

A pílula é de receita médica obrigatória, mas infelizmente há cada vez mais utentes 

a usarem a contraceção hormonal oral sem consultarem primeiro o médico, cabendo aos 

farmacêuticos alertar para estas situações.  

Muitos são os fatores que determinam a escolha de um contracetivo. O 

aconselhamento deve ser claro, objetivo e adaptado à capacidade de compreensão da 

utente, devendo ser informada acerca da utilização, eficácia, vantagens e desvantagens, 

efeitos secundários, riscos e os benefícios não contracetivos dos vários métodos. 

A comunicação da existência da CE é também importante assim como o reforço 

das condições de utilização, acessibilidade, forma de administração, conduta posterior e 

que o uso contínuo pode gerar perturbações graves no ciclo menstrual. 

Para a prevenção de infeções sexualmente transmissíveis dever-se-á aconselhar o 

uso do preservativo indicando que as pílulas contracetivas não apresentam qualquer 

proteção contra estas infeções.  

Após o desenvolvimento deste tema houve um episódio em que uma mulher 

solicitou-me um contracetivo hormonal de emergência. Sob supervisão da orientadora, 

informei-a acerca da posologia, eficácia, e desaconselhei a administração repetida 

durante o mesmo ciclo menstrual devido à sobrecarga hormonal com possíveis 

perturbações graves. Referi ainda alguns efeitos indesejáveis e reforcei a ideia de que 

após a sua toma pode engravidar a qualquer altura caso não utilize nenhum método 

barreira. Com a dispensa do medicamente, foi-lhe entregue em mão, os mesmos 

panfletos distribuídos aos estudantes da escola, tendo a utente se demonstrado bastante 

satisfeita com o atendimento.  

 

1.6.Apreciação da apresentação oral 

Durante a apresentação apelei à intercomunicação entre orador/público fazendo 

perguntas de forma a testar os seus níveis de conhecimento neste tema. Verifiquei uma 

maior intervenção e conhecimento científico por parte do público feminino. 

Verifiquei um total desconhecimento sobre a existência da pílula do “dia seguinte”, 

onde e como pode ser obtida, ou seja, gratuitamente nos centros de saúde, nos serviços 

de urgência de ginecologia dos hospitais, nos centros de atendimento para jovens como 

o Instituto Português da Juventude, ou comprada em farmácias sem receita médica. 

No final da apresentação optei por falar sobre “mitos” da contraceção, expondo 

uma série de afirmações frequentes, questionando-os sobre a sua veracidade. 
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Equivocaram-se na afirmação “Tomar a pílula muito tempo pode trazer dificuldades em 

engravidar”, ora tratando-se de um método reversível, quando suspensa, a mulher 

retoma a sua capacidade fértil. E ainda na afirmação “A toma da pílula contínua e sem 

menstruar pode trazer complicações”. Neste caso o uso contínuo não traduz 

complicações, sendo que algumas mulheres até têm indicação para o fazer. 

No final distribuí dois exemplares de panfletos fornecidos pela diretora técnica 

sobre Postinor® e um guia prático da contraceção enquanto estava a ser reproduzida a 

música “Verdade ou consequência-João Pequeno” que retrata a gravidez não desejada 

de dois jovens estudantes.   

 

1.7.Conclusão  

A contraceção hormonal oral é dos métodos contracetivos mais usados 

mundialmente devido à sua eficácia, segurança, reversibilidade e benefícios não 

contracetivos [29]. 

Contudo, instalou-se atualmente alguma controvérsia causada pelos riscos da sua 

utilização com maior foco no tromboembolismo venoso. Apesar dos riscos associados 

ao uso da pílula contracetiva combinada, é preciso ter noção que um contracetivo 100% 

seguro e 100% eficaz não existe, e tal como noutras áreas da saúde, é uma questão de 

ponderar os riscos e benefícios. Numa mulher saudável o benefício do uso de 

contraceção, incluindo a hormonal, é superior aos riscos de uma gravidez não planeada 

[34]. 

Em relação à apresentação oral, creio que atingi os objetivos, na medida em que, 

obtive a atenção da maioria dos estudantes e no final, a professora responsável sugeriu 

entrar em contacto com o diretor da escola questionando se era possível fazer esta 

apresentação a outras(os) turmas/anos principalmente pela contraceção de emergência, 

um tema raramente abordado no ensino secundário.  

 

2. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

2.1.Seleção do tema 

Durante o estágio, uma das atividades diárias foi a medição da tensão arterial. 

Geralmente eram utentes do sexo feminino, idosas, para o controlo da tensão arterial por 

apresentarem hipertensão arterial (HTA). Sempre que possível, aproveitava a 

oportunidade para questionar a finalidade daquela medição, se apresentava outro tipo de 
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patologias (hipercolesterolémia, diabetes mellitus) interrogando também sobre o seu 

regime alimentar, adesão à terapêutica e fatores de risco (tabagismo, consumo excessivo 

de álcool, stress e história familiar de hipertensão). Muitas vezes apresentavam dúvidas 

em relação aos sintomas, maioritariamente de hipotensão e em alguns casos de 

hipertensão, questionando-me o porquê desses eventos ocorrerem, o porquê do controlo 

ser feito de manhã e à tarde, se os valores obtidos eram preocupantes e o que deveria ser 

feito nessas situações. Ou seja, todas estas dúvidas levaram-me à elaboração de um 

panfleto informativo sobre HTA dedicado aos utentes, contendo uma explicação 

simplificada do que se tratava, os tópicos que mais suscitavam dúvidas assim como a 

classificação dos grupos tensionais, as causas da HTA, algumas medidas não 

farmacológicas e possíveis complicações que dever-se-iam ter em conta (Anexo 5). 

Após a medição da tensão arterial aos utentes, foi-lhes entregue este panfleto tendo 

ainda distribuído outros exemplares pelos balcões de atendimento ao público. 

 

2.2.Caracterização da HTA 

Segundo a OMS, a hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial 

sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) 

igual ou superior a 90 mmHg em indivíduos adultos que não tomam qualquer tipo de 

medicação anti-hipertensiva [39]. 

Os valores de pressão arterial (PA) variam ao longo do dia, verificando-se valores 

máximos ao acordar e valores mínimos nas primeiras horas da madrugada. O limiar para 

a HTA deve ter em conta o perfil de risco cardiovascular global de cada indivíduo tendo 

em conta outras patologias associadas [39]. 

Relativamente ao critério fisiopatológico, a hipertensão pode ser classificada em 

sistólica e/ou e diastólica cuja categoria e respetivos valores encontram-se no panfleto 

realizado (Anexo 5) [40]. 

 

2.3.Introdução 

A HTA é considerada a primeira causa de morbilidade e mortalidade no mundo, 

devido à sua elevada prevalência na população, sendo o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de inúmeras patologias cardiovasculares, nomeadamente o enfarte 

agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral [36].  
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Baseado no estudo "A Hipertensão Arterial em Portugal 2013", da Direção-Geral 

da Saúde, estima-se que a taxa de prevalência da HTA em Portugal situa-se nos 26,9%, 

sendo mais elevada no sexo feminino (29,5%) do que no masculino (23,9%) [38].  

Verificaram variações muito significativas entre grupos, com a população com 

menos de 35 anos de idade a registar uma prevalência de apenas cerca de 1%, no caso 

dos homens e de 1,9%, no caso das mulheres. Já no grupo etário entre os 35 e os 64 

anos, a prevalência foi de 24,6% no sexo masculino e de 27,7% no feminino. No 

extremo da tabela, a população com mais de 65 anos de idade registou prevalências de 

HTA de 71,3% nos homens e de 75,8% nas mulheres. Relativamente a este último 

grupo, sublinhou-se o deficiente controlo da HTA, confirmado em apenas 34,4% dos 

homens e de 35% nas mulheres [38]. 

Dos resultados do estudo, sobressaiu-se também o facto de 50% dos doentes 

hipertensos apresentarem valores de colesterol total elevados, a aconselhar uma 

intervenção específica [38]. 

Deste modo, o conhecimento da evolução, tendências e situação atual das medidas 

epidemiológicas de HTA (incidência, prevalência e mortalidade) é importante no 

contexto da saúde pública para permitir o planeamento, a avaliação e a administração da 

saúde da comunidade acerca da sua importância na população [37]. 

 

2.4.Etiologia 

A etiologia da HTA é, na maioria dos casos (cerca de 90%), devida a uma causa 

idiopática, geralmente multifatorial. Outras causas, responsáveis pela hipertensão 

arterial secundária, compreendem as patologias renais, patologias endócrinas e ainda 

causas menos frequentes como, a hipertensão induzida por fármacos (vasoconstritores, 

glucocorticoides, ciclosporina, alguns anti-inflamatórios não esteróides, contracetivos 

orais ou antidepressores como a venlafaxina). 

Independentemente das variações em função do sexo, a hipertensão tem uma 

incidência crescente com a idade; cerca de 65% dos indivíduos hipertensos pertencem 

ao grupo etário dos 65-74 anos [41]. 

 

2.5.Fisiopatologia 

Designa-se PA à força que o sangue, bombeado pelo coração, exerce contra as 

paredes das artérias por onde circula, sendo esta pressão fundamental para que o sangue 

possa circular até aos capilares e alcançar todos os tecidos periféricos. Deste modo, 
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qualquer alteração no diâmetro das artérias ou até mesmo das pequenas arteríolas 

periféricas quer seja vasoconstrição ou vasodilatação, provoca alterações na PA [43,44]. 

Os valores de PA estão dependentes de 2 fatores: o débito cardíaco (DC) e a 

resistência vascular periférica (RVP). Os indivíduos hipertensos podem ter um aumento 

do valor do DC, um aumento da RVP ou um aumento de ambos. De um modo geral, 

nos indivíduos que pertencem grupo etário mais novo verifica-se um aumento do DC e 

nos indivíduos do grupo etário mais velho verifica-se um aumento da RVP devido ao 

aumento da rigidez da vasculatura, causada pela arteriosclerose [42]. 

Os mecanismos de regulação da pressão arterial podem ser classificados em dois 

grupos, mecanismos de regulação a curto prazo, que se são ativados em poucos 

segundos e tentam normalizar a situação em poucos minutos, e os mecanismos de 

regulação a médio e longo prazo, que têm um início de ação lento mas apresentam 

efeitos mais prolongados. Fazem parte do primeiro grupo os barorrecetores, terminações 

nervosas sensíveis às variações de pressão no interior da aorta e das artérias carótidas, e 

ainda os quimiorrecetores, que se localizam próximo dos anteriores, estimulados caso 

detetem um aumento da pressão parcial de CO2 ou uma diminuição do volume de 

sangue circulante, e que causam a ativação de mecanismos que conduzem a um 

aumento da força contrátil e frequência cardíacas [44]. 

O rim desempenha a função de filtrar o sangue, sendo sensível à diminuição do 

fluxo sanguíneo. Caso haja uma grande diminuição dos valores de PA, ocorre uma 

diminuição na perfusão e as células especializadas do rim segregam para a circulação 

sanguínea a hormona, renina, que vai metabolizar o angiotensinogénio em angiotensina 

I que é posteriormente convertida em angiotensina II por ação da enzima conversora de 

angiotensina I (ECA). A angiotensina II é um potente vasoconstritor periférico 

provocando a contração das pequenas arteríolas aumentado a RVP e a PA. A 

angiotensina II estimula ainda as glândulas supra-renais a produzir outra hormona, a 

aldosterona, que regula o transporte de iões Na+ e K+ nos rins, cólon, glândulas 

sudoríparas e salivares. Esta hormona causa a retenção de Na+ e consequentemente de 

água, o que contribui para o aumento do volume plasmático e consequentemente da PA 

[44]. 

O SNC é outro mecanismo regulador da pressão arterial a longo prazo, cujo 

mecanismo baseia-se na supressão da irrigação sanguínea em vários tecidos para 

assegurar um adequado fluxo de sangue para o cérebro. O Sistema Nervoso Simpático é 
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ativado, havendo vasoconstrição e aceleração da frequência cardíaca, com o objetivo de 

normalizar os valores de pressão arterial em caso de hipotensão [44]. 

 

Fatores de risco endógenos e exógenos podem contribuir para o desenvolvimento 

da hipertensão arterial.  

Os fatores endógenos são considerados não modificáveis como por exemplo: a 

hereditariedade, patologias renais, alterações hemodinâmicas e aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático que através da ação da noradrenalina e adrenalina causa um 

aumento do cálcio intracelular nas células musculares lisas e consequentemente 

aumento da RVP [43,44]. 

Os fatores exógenos (ambientais) são considerados evitáveis e estão relacionados 

com hábitos/comportamentos dos indivíduos como a ingestão de sal em excesso, 

excesso de peso, consumo excessivo de álcool, stress, café, tabaco e alguns fármacos 

[43,44]. 

 

2.6.Consequências 

O aumento persistente da PA, a médio e longo prazo, tende a provocar lesões nas 

paredes das artérias, resultando na perda de elasticidade das mesmas, favorecendo a 

formação de ateromas nas artérias, com consequente diminuição do fluxo sanguíneo 

dirigido a essas artérias, podendo levar a graves complicações nos órgãos-alvo como 

rins, coração, cérebro e globo ocular [36]. 

 

2.7.Patologias associadas à HTA 

A HTA pode favorecer o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, 

como a doença coronária, doença cerebrovascular e doença arterial periférica, a doença 

renal crónica, a insuficiência renal crónica, patologias glomerulares inflamatórias 

(síndrome nefrítico) e não-inflamatórias (síndrome nefrótico) e ainda patologias 

renovasculares [36]. 

 

2.8.Tratamento farmacológico da HTA 

Este tratamento tem como principal objetivo a prevenção da ocorrência de eventos 

cardiovasculares e/ou renais e o agravamento ou recorrência dos mesmos. Deve ser 

iniciado em indivíduos hipertensos quando as mudanças no estilo de vida não são 

suficientes para reduzir os valores da PA para valores considerados normais. A seleção 
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do fármaco deverá ter em consideração os valores de PAS e PAD, existência de outras 

patologias e o risco cardiovascular global de cada doente [36, 45]. 

 Atualmente existem 6 classes principais de fármacos utilizados no tratamento da 

HTA: diuréticos, β-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), inibidores 

da enzima de conversão da angiotensina (IECA), antagonistas dos recetores da 

angiotensina II (ARA) e inibidores da renina. Ainda existem outros como os 

vasodilatadores diretos e α-bloqueadores que são menos utilizados e destinados a 

situações muito específicas (Tabela 3) [46]. 

Tendo em conta a classificação dos grupos tensionais representados no Anexo 5 e 

as recomendações europeias, no tratamento inicial da HTA é recomendada uma 

associação de dois fármacos anti-hipertensores, para doentes classificados com HTA de 

estágios 2 e 3 e também estagio 1 quando têm elevado risco de sofrer um evento 

cardiovascular [36].  

As associações mais recomendadas envolvem um fármaco que bloqueie os efeitos 

da angiotensina II, ou seja um IECA ou ARA associado a um BCC ou a um diurético 

tiazídico. Existem no entanto algumas situações clínicas em que é aconselhável o uso de 

outros fármacos, como os β-bloqueadores que são preferencialmente indicados em 

doentes que sofreram um enfarte agudo do miocárdio ou que tenham insuficiência 

cardíaca ou arritmias [36]. Outros exemplos estão na Tabela 3 com uma breve 

explicação do mecanismo de ação dos fármacos correspondentes a cada classe. 

 

Tabela 3 Exemplos de fármacos pertencentes às várias classes de anti-hipertensores [46].  

Classe 

Princípio 

ativo 
Mecanismo de ação 

Condições que 

favorecem sua 

utilização 

Diuréticos 

tiazídicos 

Hidroclorotiazida 

Indapamida 

Inibição da reabsorção de sódio 

na porção inicial do túbulo 

distal 

Insuficiência cardíaca 

HTA sistólica (idoso) 

Raça negra 

Diuréticos da Ansa Furosemida 
Inibição da reabsorção de sódio 

no ramo ascendente da ansa de 

Henle 

Insuficiência renal 

Insuficiência cardíaca 

Diuréticos 

Poupadores de K+ 

Amiloride 

Triantereno 

Inibição a excreção de potássio 

a nível terminal do túbulo distal 

e no túbulo coletor. 

Pós-enfarte do miocárdio 

Insuficiência cardíaca 

β-bloqueadores 

cardioseletivos 

Atenolol 

Neviolol 

Propanolol 

Carvediol 

Bloqueador dos recetores α-1 

adrenérgicos, causando também 

diminuição da RVP 

Pós-enfarte do miocárdio 

Insuficiência cardíaca 

Angina de peito 

Glaucoma 

Gravidez 

Taquiarritmias 
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2.9.Intervenção farmacêutica no controlo de HTA 

No âmbito do tratamento da HTA, a intervenção farmacêutica é fundamental na 

identificação de indivíduos suspeitos de sofrer desta patologia, com referência à 

consulta médica para avaliação clínica, para prevenir ou retardar o aparecimento de 

outras co morbilidades cardiovasculares. O Farmacêutico deve estar atento a possíveis 

doentes hipertensos no caso de homens com idade superior ou igual a 55 anos ou 

mulheres com idade igual ou superior a 65 anos ou na pós-menopausa, e indivíduos com 

outros fatores de risco cardiovascular [46]. 

Os seguintes procedimentos adequam-se às necessidades individuais dos doentes 

hipertensos: 

1) Medir com regularidade a PA e outros parâmetros como peso, glicémia, 

colesterol total e triglicerídeos; 

2) Avaliar a segurança e eficácia da medicação; 

3) Informar o doente hipertenso sobre a sua patologia: fatores de risco, terapêutica 

não farmacológica e farmacológica; 

4) Disponibilizar alguma informação em formato de folheto e promover a 

autovigilância; 

BCC di-

hidropiridínicos 

Amlodipina 

Nifedipina 

Lercanidipina 

Bloqueio da entrada de cálcio 

nas células musculares lisas 

vasculares, resultando numa 

redução da RVP.  

Os primeiros apresentam maior 

afinidade para os vasos 

resultados em, vasodilatação 

sistémica e coronária.  

Os segundos deprimem a FC e a 

condução auriculoventricular 

HTA sistólica (idoso) 

Angina de peito 

Doença vascular 

periférica 

Gravidez 

Raça negra 

BCC não di-

hidropiridínicos 

Diltiazem 

Verapamilo 

Pós-enfarte do miocárdio 

Angina de peito 

Glaucoma 

Insuficiência cardíaca 

Gravidez 

IECA 

Captopril 

Fosinopril 

Ramipril 

Atuam no SRAA inibindo a 

conversão da angiotensina I 

(inativa) em angiotensina II 

(vasoconstritor), estimulam 

ainda a biodisponibilidade das 

prostaciclinas e do óxido nítrico, 

promovendo assim uma 

vasodilatação periférica. 

Pós-enfarte do miocárdio 

Disfunção ventricular 

esquerda 

Insuficiência cardíaca 

Nefropatia 

Síndrome metabólica 

ARA 

Irbesartan 

Losartan 

Valsartan 

Bloqueio específico dos 

recetores AT1 da angiotensina 

II, induzindo vasodilatação e 

redução dos valores de pressão 

arterial. 

Pós-enfarte do miocárdio 

Disfunção ventricular 

esquerda 

Insuficiência cardíaca 

Nefropatia 

Síndrome metabólica 

Tosse com os IECA 
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5) Ensinar ao doente a técnica correta para a utilização dos dispositivos de medição 

da PA; 

6) No caso de existirem problemas de eficácia e/ou segurança com a medicação ou 

problemas de saúde não controlados remeter o utente para uma consulta médica 

[46]. 

 

É importante seguir as condições adequadas para uma medição correta da PA: 

 Ambiente silencioso e confortável. 

 Promover a descontração do doente (antes e durante a medição), devendo estar 

sentado durante 5 min antes da medição. 

 Não fumar nem ingerir cafeina nos cerca de 30 min que antecedem a medição. 

 O doente deverá estar sentado com o braço ligeiramente fletido, sensivelmente 

ao nível do plano do coração, apoiado sobre uma superfície rígida, descoberto 

atá a raiz do membro (no caso de avaliação da artéria braquial), sem peça de 

vestuário que comprima esta região [40]. 

 

2.10. Conclusão 

A HTA é considerada a primeira causa de morbilidade e mortalidade no mundo, 

devido à sua elevada prevalência na população, sendo o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de inúmeras patologias cardiovasculares [36]. Em Portugal, a 

prevalência de HTA é elevada, à semelhança do que acontece na maioria dos países 

europeus. No entanto, na última década o panorama em relação ao conhecimento, 

tratamento e controlo da HTA parece ter tidos uma evolução favorável [47]. 

Durante o estágio, muitos foram os utentes, maioritariamente idosos, que visitavam 

regularmente a FV para o controlo da PA entre outros parâmetros como o peso, 

glicemia e colesterol total. 

A determinação destes parâmetros foram das primeiras atividades exercidas e 

inicialmente notei alguma falta de comunicação com os utentes pois limitava-me a 

comentar os valores obtidos verificando se cumpriam os objetivos terapêuticos. Com o 

passar do tempo e principalmente após o rastreio Saúde adquiri mais confiança, 

passando a discutir os seus hábitos alimentares, se estaria sob tratamento farmacológico 

crónico e se mencionava fatores de risco quotidianos. 
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Confirmei ainda que os idosos aproveitavam estes serviços para conversar e 

desabafar sobre os seus problemas diários fruto da solidão e/ou abandono social. 

Aprendi ainda a adequar a comunicação verbal, falando devagar, clarificando as 

respostas e claro, mantendo o contacto visual e o recurso à linguagem corporal. De igual 

modo tive em consideração as limitações impostas pelo envelhecimento e a vigilância 

fruto da polimedicação.  

Em suma, realizar este tipo tarefa mostrou ser deveras gratificante pois gerou uma 

ligação de confiança entre mim e os utentes habituais que se refletiu posteriormente ao 

nível do atendimento ao público. Com a entrega do panfleto em mão, estes mostraram-

se satisfeitos com a atenciosidade.  

 

3. RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

 

3.1.Seleção do tema 

A escolha deste tema foi baseada no número considerável de utentes que 

solicitavam antibióticos sem receita médica para a prevenção de infeções, tratamento de 

uma gripe, de uma infeção urinária, entre outras situações. Com o intuito de os 

consciencializar acerca da resistência aos antibióticos, elaborei um folheto informativo 

(Anexo 6) explicando de forma sucinta as situações em que não se devem tomar 

antibióticos, medidas para minimizar as resistências associadas e dúvidas sobre 

interações com os alimentos ou medicamentos, sugerindo a consulta ao médico e/ou 

farmacêutico em caso de se verificarem efeitos indesejáveis.  

Este folheto informativo foi entregue em mão sempre que era aviada um receita 

contendo antibióticos deixando alguns exemplares expostos no balcão de atendimento e 

outros distribuídos pelos sacos entregues aquando da dispensa de outros produtos. 

 

3.2.Introdução 

Recentemente foi revelado que a resistência aos antibióticos pode custar 10 

milhões de vidas e 100 biliões de dólares até 2050 se não forem tomadas medidas 

urgentes para responder e esta ameaça de modo que até 2017 os governos de todo o 

mundo deverão estabelecer planos para a combater [48]. 

Em 2013 foram relatados 480 mil novos casos de Tuberculose Multirresistente 

(MDR-TB), sendo que a Tuberculose Extensivamente Resistente (XDR-TB) foi já 
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identificada em 100 países e que a MDR-TB requer um tratamento mais duradouro e 

que é menos eficaz em relação à tuberculose não resistente [49]. 

O estudo agora apresentado, que envolveu 133 países e avaliou a resposta à 

resistência aos medicamentos antimicrobianos para a pneumonia, tuberculose, malária e 

VIH (Vírus de Imunodeficiência Humana), aponta que o mau uso dos antibióticos não 

está a merecer a atenção adequada. E ainda que apenas 34 dos 133 países têm planos 

nacionais para evitar que bactérias resistam aos antibióticos, sendo que o relatório 

assinala que um dos problemas passa pela venda livre deste grupo de fármacos sem 

receita médica e pela fraca consciencialização do público em relação à gravidade da 

situação [50]. 

Por fim, segundo revela o relatório “Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos em Números-2014”, Portugal ocupa o 9.º lugar na 

tabela de 30 países europeus com maior consumo de antibióticos, apesar da redução 

verificada nos últimos dois anos a nível hospitalar destes fármacos mas apresentando 

“das mais elevadas taxas de resistência antimicrobiana" [51]. 

 

3.3.Resistência aos antibióticos 

A OMS em 2014, após a publicação do relatório sobre vigilância global da 

resistência antimicrobiana revelou que a resistência aos antibióticos não é mais uma 

previsão para o futuro; está a acontecer em todo o mundo e coloca em risco a 

capacidade de tratar infeções comuns na comunidade e nos hospitais. Sem uma ação 

urgente e coordenada, o mundo está caminhando para uma era pós-antibiótico, em que 

infeções comuns e ferimentos leves, que foram tratáveis durante muitos anos, poderem 

voltar a ser fatais [52]. 

As infeções gonocócicas intratáveis resultaram num aumento das taxas de doenças 

e complicações tais como infertilidade, transtornos durante a gravidez e cegueira 

neonatal. Em relação às infeções do trato urinário as causadas por Escherichia coli são 

cada vez mais frequentes devido ao desenvolvimento de resistência aos antibióticos 

normalmente utilizados, as fluoroquinolonas, assim como a resistência aos 

medicamentos de primeira linha para o tratamento de infeções causadas por 

Staphlylococcus aureus, causa comum de infeções graves adquiridas tanto em 

instalações de cuidados de saúde como na comunidade. É ainda de relatar a resistência 

ao tratamento de última linha para infeções potencialmente fatais causadas por bactérias 
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intestinais comuns, o carbapenemo, que espalhou-se em todas as regiões do mundo 

[49,53] 

Os insucessos do tratamento da gonorreia devido à resistência às cefalosporinas de 

3ª geração têm sido relatados em 10 países, sendo um problema alarmante, visto que em 

breve, a gonorreia poder-se-á tornar intratável já que não existem vacinas ou novos 

medicamentos em desenvolvimento [49]. 

Em Portugal, o INSA (Instituto Nacional de Saúde), desenvolve atividades na área da 

resistência aos antibióticos, no Laboratório Nacional de Referência das Resistências aos 

Antimicrobianos (LNR-RA) do Departamento de Doenças Infeciosas. Sabe-se que é 

possível adquirir resistência aos antibióticos quando ocorrem alterações no genoma das 

bactérias por mutação, quer por incorporação de genes provenientes de outros 

microrganismos por diferentes sistemas de transferência genética, sendo ainda frequente 

encontrarem-se estirpes resistentes a várias classes de antibacterianos [54]. 

A aquisição e a transferência de genes de resistência aos antibióticos associados à 

seleção exercida pelo uso intensivo destas substâncias explicam a situação alarmante 

que se verifica à escala mundial. Alguns exemplos desta situação incluem a ocorrência 

de: Staphylococcus aureus resistentes à meticilina ou apresentando suscetibilidade 

diminuída à vancomicina, enterococos resistentes à vancomicina, estirpes 

multirresistentes de pneumococos, bactérias de Gram negativo produtoras de beta-

lactamase de espectro alargado, meningococos com suscetibilidade diminuída à 

penicilina, etc. O LNR-RA tem estudado estes casos que se verificam também em 

Portugal, à exceção dos enterococos resistentes à vancomicina [54]. 

 

3.4. Descoberta e desenvolvimento de novos antibióticos 

Uma equipa de cientistas, liderada por Kim Lewis, da Universidade Northeastern 

em Boston, Massachusetts, inventou um dispositivo que permite o crescimento in situ 

de microrganismos ambientais não cultiváveis em laboratório, designado por método de 

chip de isolamento (iChip) [55,56].  

Trata-se de um dispositivo simples com 96 câmaras (Figura 1) que ao ser imerso 

numa mistura bacteriana diluída (A) cada câmara é capaz de captar uma única célula 

(B). O iChip usa um conjunto de três placas, superior, central e inferior (C) de plástico 

polioximetileno hidrofóbico contendo múltiplas cavidades e membranas de 

policarbonato que compõem uma série de câmaras de difusão em miniatura [57].  
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Posteriormente introduz-se este dispositivo durante uma a duas semanas no solo, 

expondo as células em cultura aos nutrientes do próprio solo resultando em média num 

crescimento de 50% dessas espécies em comparação aos 1% conseguidos em 

laboratório até hoje. Posteriormente, são rastreados cerca de dez mil compostos 

extraídos destas bactérias testando a sua atividade bactericida [62]. 

 

 

Figura 1 Cultura microbiana "in situ" de alto rendimento, pelo método iChip [57]. 

Através deste método, uma equipa de investigadores da Universidade Northeastern, 

em Boston, nos EUA, identificou 25 potenciais antibióticos dos quais o teixobactin 

demonstrou ser o mais promissor [55]. 

Este novo antibiótico é produzido por uma nova espécie de β-proteobacteria 

denominada provisoriamente de Eleftheria terrae, relacionada com o género 

Aquabacteria. Trata-se de um antibiótico que atua em alvos únicos na via de síntese da 

parede celular. Ele liga-se ao precursor do peptidoglicano (lípido II) e ao precursor de 

ácido teicóico (lípido III) resultando em inibição da síntese da parede celular, rutura e 

subsequente lise. Ao contrário de outros inibidores da parede celular, este não atua a 

nível proteico que pode causar facilmente o desenvolvimento de resistência mutacional 

aquando duma exposição contínua da substância [55]. 

Este caso é semelhante ao da descoberta da vancomicina usada como último 

recurso em infeções bacterianas desde 1950 mas que ganhou resistências ao fim de 30 

anos. Os autores demonstraram atividade bactericida deste novo antibiótico em S. 

aureus resistentes à meticilina e na pneumonia pneumocócica causada por 

Streptococcus pneumoniae e Mycobacterium tuberculosis. Demonstrou ainda uma boa 

atividade contra Clostridium difficile e Bacillus anthracis. No entanto, apresentou uma 

limitação inerente às bactérias gram-negativas devido à sua composição da parede 

celular [55, 56].   
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Apesar de ter sido demonstrada relativa segurança, inexistência de danos no ADN 

ou hemólise em células de mamíferos, é ainda necessário provar a sua segurança em 

ensaios clínicos a efetuar em humanos. Apesar das altas expectativas neste novo local 

de ação, uma vez que impedem o desenvolvimento de resistência mutacional [58], pode 

não ser suficiente para prevenir o desenvolvimento de resistências devido à espessura e 

impermeabilidade da parede celular que restringe o acesso aos complexos lipídicos II e 

III.  

 

3.5.Estratégias de combate à resistência aos antibióticos  

A resistência aos antibióticos conduz a um perigo acrescido de sofrimento 

prolongado do indivíduo e aumento dos custos dos cuidados de saúde, constituindo um 

encargo para a sociedade. Nesse sentido, a União Europeia tenta adequar novas medidas 

destinadas a controlar o fenómeno da resistência aos antibióticos. Diversos sistemas de 

vigilância nacionais e internacionais estão ativos e outros estão a ser desenvolvidos 

[54]. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu a emergência da propagação 

da resistência aos antimicrobianos como um problema grave a nível mundial, afetando 

tanto os países desenvolvidos como os países em desenvolvimento e aconselhando a 

adoção das seguintes medidas:  

 Vigilância da resistência; 

 Educação dos prescritores, dos profissionais de saúde e do grande público; 

 Regulamentação, designadamente na promoção dos antibióticos pela indústria 

farmacêutica; 

 Investigação, nomeadamente do estudo dos mecanismos de resistência e da sua 

disseminação e obtenção de novos agentes que atuem sobre novos alvos; 

 Prevenção da resistência pelo combate e prevenção da infeção [59]. 

 

Os locais de prestação de serviços de saúde, como os hospitais e centros de saúde, 

são locais privilegiados para a propagação de infeções no caso de não existirem 

programas de controlo da infeção como: a supervisão do uso de antibióticos, incluindo 

os padrões de consumo e feedback aos resultados obtidos nos tratamentos, atualizar ou 

mesmo desenvolver diretrizes para o tratamento e profilaxia de infeções [59]. 

A seleção do antibiótico correto (de acordo com o agente bacteriano causador da 

infeção), a prescrição apenas em situações diagnosticadas como infeções bacterianas e a 
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administração da dose correta em intervalos adequados e durante o tempo necessário, a 

redução da duração média do tratamento ou o aumento de dias livres de antibiótico e a 

redução da percentagem de doentes que fazem profilaxia com estes agentes antes da 

cirurgia são medidas imprescindíveis para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar 

o desenvolvimento de resistências [60]. 

Em Portugal, é proibida a dispensa de antibióticos sem receita médica, no entanto, 

os utentes continuam a recorrer às farmácias com este objetivo. Torna-se essencial 

educar a população quanto ao uso correto dos antibióticos e tentar eliminar as causas da 

não adesão à terapêutica. 

 

3.6.Conclusão  

A partir do século XX, a utilização dos antibióticos no combate às infeções 

bacterianas constitui um grande avanço da medicina moderna, contudo, a resistência 

bacteriana não deu tréguas e rapidamente se propagou. Assim, a resistência bacteriana 

não é um problema de cada individuo, mas sim um problema da sociedade. É essencial 

consciencializar a sociedade para este problema [54]. 

A resistência bacteriana trata-se de uma ameaça à eficácia do tratamento e 

prevenção de um número cada vez maior de infeções bacterianas. O desenvolvimento 

de novos antibióticos, cada vez mais potentes e seletivos, não pode ser a única solução 

para a resistência bacteriana, pois ocorre a um ritmo lento e com custos elevados.  

A solução passa então por evitar, ou reduzir, as condições que favorecem o 

desenvolvimento de resistências. O uso correto dos antibióticos e a adoção de medidas 

de higiene são aspetos importantes no controlo da resistência bacteriana [60]. 

A descoberta desta nova classe de antibióticos demostra um avanço significativo já 

que não são feitas descobertas nesta área desde 1980, e o método inovador iChip 

constitui uma abordagem promissora [61]. 

Tendo em consideração esta ameaça global à saúde pública e principalmente pelos 

episódios experienciados durante o estágio, foi criado um folheto informativo que, 

apesar de ter sido distribuído apenas aos utentes da FV serviu para os sensibilizar 

quanto ao uso correto de antibióticos e tentar evitar a divulgação de ideias incorretas. 

Este folheto assim como o panfleto sobre HTA representam também uma mais-valia 

para a farmácia uma vez que, permitem alcançar um atendimento mais completo já que 

o farmacêutico se pode focar noutros pontos do aconselhamento. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 44 

BIBLIOGRAFIA  

[1] OF: Farmácia Comunitária. Acessível em: http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ 

[acedido a 01 de agosto de 2015] 

[2] Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, Regime Jurídico das Farmácias de 

Oficina. 

[3] INFARMED: Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. Acessível em 

http://www.infarmed.pt [acedido em 01 de agosto de 2015] 

[4] Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro; Regime da formação do preço dos 

medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita 

médica comparticipados. 

[5] Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, Estatuto do Medicamento; 

[6] ANF: Medicamentos não sujeitos a receita médica. Acessível em: http://www.anf.pt 

[acedido em 05 de agosto de 2015]. 

[7] INFARMED. Deliberação n.º 104/CD/2010. 

[8] Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos; 

[9] Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, Regulamenta o Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro; 

[10] 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; 

[11] Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de maio. Diário da República n.º 95/2009-1ª Série. 

Ministério da Saúde. 

[12] Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho. Regime jurídico dos medicamentos de 

uso veterinário. 

[13] Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho. Regras de investigação, fabrico, 

comercialização, entrada em serviço, a vigilância e publicidade dos dispositivos 

médicos e respetivos acessórios. 

[14] Diário da República: Portaria n.º 137-A/2012,de 11 de Maio. Acessível em 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09201/0000200007.pdf [acedido a 3 de junho de 2014] 

[15] Portaria nº 137-A/2012 de 11 de Maio. Diário da República nº 92-1ª Série. 

Ministério da Justiça  

[16] Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho. Regime de comparticipação do estado no 

preço dos medicamentos 

[17] INFARMED, Medicamentos Comparticipados. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/ [acedido em 09 de agosto de 2015].  

[18] INFARMED, Regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição eletrónica 

de medicamentos. Acessível em: https://www.infarmed.pt/ [acedido em 09 de agosto de 

2015]. 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/
http://www.anf.pt/
http://www.infarmed.pt/
https://www.infarmed.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 45 

[19] INFARMED (2014). Normas Relativas à Dispensa de Medicamentos e Produtos 

de Saúde. 3ª Edição. INFARMED, Lisboa; 

[20] INFARMED: Circular Informativa Conjunta N.º 01/INFARMED/ACSS Data: 

24/05/2012. Acessível em: http://www.infarmed.pt/. [acedido em 30 de julho de 2014] 

[21] INFARMED: Farmacovigilância. Acessível em: http://www.infarmed.pt [acedido 

em 09 agosto de 2015]. 

[22] Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio. Regime geral das comparticipações do 

Estado no preço dos medicamentos. 

[23] Decreto-Lei n.º106-A/2010, de 1 de outubro. Comparticipação de medicamentos e 

de racionalização da política do medicamento. 

[24] FPC: Maio Mês do Coração. Acessível em: http://www.fpcardiologia.pt/ .[acedido 

em 10 agosto de 2015]. 

[25] Caster-Branco MM, Figueiredo IV (2005). Contracepção de Emergência - Sim ou 

não? (Parte II). Mundo Farmacêutico. 24-26. 

[26] APF: Consenso sobre contracepção 2011. Acessível em: http://www.apf.pt/ 

[acedido em 04 setembro de 2015]. 

[27] Hall JE (2008). Part IX Female Reproduction. Davies TF, eds. A Case-Based 

Guide to Clinical Endocrinology. Springer Verlag, New Jersey, 263-271. 

[28] Oliveira CF (2009). Manual de Ginecologia. Permanyer Portugal, Lisboa. 

[29] SPDC: Saúde Reprodutiva Planeamento Familiar. Acessível em: 

http://www.spdc.pt/ [acedido em 05 setembro de 2015]. 

[30] DGS: Saúde Reprodutiva Planeamento Familiar. Acessível em: http://www.dgs.pt 

[acedido em 05 setembro de 2015]. 

[31] Associação Família e Sociedade: Contracepção hormonal Acessível em: 

http://www.familiaesociedade.org/ [acedido em 06 setembro de 2015]. 

[32] Portal da Saúde. Contracepção de Emergência. Acessível em: 

http://www.portaldasaude.pt/ [acedido em 05 setembro de 2015] 

[33] OF: Intervenção Farmacêutica na Contracepção de Emergência. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ [acedido em 06 setembro de 2015] 

[34] SPDC. Sociedade Portuguesa na contraceção reforça segurança do uso da pílula 

contracetiva. Acessível em: http://www.spdc.pt/ [acedido em 07 setembro de 2015] 

[35] Reis M, Matos MG (2007). Contracepção-Conhecimentos e atitudes em jovens 

universitários. Psicologia, Saúde & Doenças; 8:209-220.  

[36] Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redo J, Zanchetti A, Bohm M et al, (2013). 

Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension, 

31:1281-1357. 

http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.fpcardiologia.pt/
http://www.apf.pt/
http://www.spdc.pt/
http://www.dgs.pt/
http://www.familiaesociedade.org/
http://www.portaldasaude.pt/
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/
http://www.spdc.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 46 

[37] Sousa UM, Victorino P, Rouquette R, Machado A, Matias Dias C (2014). 

Investigação epidemiológica sobre prevalência e incidência de hipertensão arterial na 

população portuguesa. Elsevier;33: 451-463. 

[38] DGS: A Hipertensão Arterial em Portugal. Acessível em: http://www.dgs.pt/ 

[acedido a 07 de setembro de 2015] 

[39] ISH: Global Brief on Hypertension: Silent killer, global public health crisis. 

Acessível em: http://ish-world.com/. [acedido a 07 de setembro de 2015]. 

[40] DGS: Hipertensão Arterial: definição e classificação. Acessível em: 

http://www.dgs.pt/. [acedido a 07 de setembro de 2015]. 

[41] Sorares SC (2005). Hipertensão Arterial Essencial: Psicopatologia, Avaliação e 

Tratamento. Revista Portuguesa de Psicossomática;7:245-247. 

[42] Foex, P, Sear JW (2004). Hypertension: pathophysiology and treatment. British 

Journal of Anaesthesia; 4: 72-73. 

[43] Gradiz R (2009). Fisiopatologia do Aparelho Cardiovascular. Em: Pinto AM, eds. 

Fisiopatologia - Fundamentos e Aplicações. 2ª ed. LIDEL, Lisboa, 353-384. 

[44] Kasko M, Budaj M, Hulin I (2012). Harmful or Helpful Hypertension-

Pathophysiological Basis. Em: Khullar M, eds. Genetics and Pathophysiology of 

Essential Hypertension. InTech, Croácia,6-10. 

[45] Polónia J, Ramalhinho V, Martins L, Saavedra J (2006). Normas sobre Detecção, 

Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial da Sociedade Portuguesa de 

Hipertensão. Revista Portuguesa Cardiologia;25: 649-650. 

[46] Santos HJM, Cunha IN (2008). Cuidados Farmacêuticos na Hipertensão Arterial - 

Manual de Actuação Farmacêutica. Farmácia Distribuição; 201: 4-16. 

[47] DGS: Processo Assistencial Integrado do Risco Cardiovascular no Adulto. 

Acessível em: http://www.dgs.pt/ [acedido em 05 setembro de 2015]. 

[48] AMR: Review on antimicrobial resistance. Acessível em: http://amr-review.org/. 

[acedido a 08 de setembro de 2015]. 

[49] WHO: Antimicrobial resistance. Acessível em: http://www.who.int/. [acedido a 08 

de setembro de 2015]. 

[50] WHO: WHO report finds systems to combat antibiotic resistance lacking. 

Acessível em: http://www.who.int/. [acedido a 08 de setembro de 2015]. 

[51] DGS: Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos em 

números – 2014. Acessível em: http://www.dgs.pt/. [acedido a 08 de setembro de 2015]. 

http://www.dgs.pt/
http://ish-world.com/
http://www.dgs.pt/
http://www.dgs.pt/
http://amr-review.org/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.dgs.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 47 

[52] WHO: WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, 

worldwide threat to public health. Acessível em: http://www.who.int/. [acedido a 08 de 

setembro de 2015]. 

[53] Blair JMA, Richmond GE, Piddock LJV (2014). Multidrug efflux pumps in Gram-

negative bacteria and their role in antibiotic resistance. Future Microbioly; 9: 1165–77. 

[54] INSA: Resistência aos Antimicrobianos. Acessível em: http://www.insa.pt/. 

[acedido a 08 de setembro de 2015]. 

[55] Ling LL, Schneider T, Peoples AJ, Spoering AL, Engels I, Conlon BP et al, 

(2015). A new antibiotic kills pathogens without detectable resistance. Nature; 517:455-

59.  

[56] Wright G (2015). Antibiotics: An irresistible newcomer. Nature; 517:442- 44.  

[57] Nichols D, Cahoon N, Trakhtenberg EM, Pham L, Mehta A, Belanger A et al, 

(2010). Use of ichip for high-throughput in situ cultivation of “uncultivable” microbial 

species. Applied and Environmental Microbiolgy;76:2445-50.  

[58] NHS: New ‘game-changing’ antibiotic discovered. Acessível em: 

http://www.nhs.uk/. [acedido a 07 de setembro de 2015]. 

[59] WHO: WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. 

Acessível em: http://www.who.int/. [acedido a 07 de setembro de 2015]. 

[60] OF: Uso responsável de antibióticos. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/. [acedido a 07 de setembro de 2015]. 

[61] Kali A (2015). Teixobactin: A Novel Antibiotic in Treatment of Gram Positive. 

Journal of clinical and diagnostic research; 9:1. 

[62] DTH: Antibiotic for superbugs. Acessível em: http://www.downtoearth.org.in/. 

[acedido a 18 de setembro de 2015]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.insa.pt/
http://www.nhs.uk/
http://www.who.int/
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/
http://www.downtoearth.org.in/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

  

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 48 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

Espaço físico exterior das instalações da Farmácia da Vilarinha 
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Anexo 2 

Apresentação Oral: Métodos Contracetivos Orais: Uso de Contraceção de 

Emergência  
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Anexo 3 

Panfleto “Guia prático da contraceção” 
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Anexo 4 

Panfleto “Postinor” 
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Anexo 5 

Panfleto sobre Hipertensão Arterial- Informação para o utente 
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Anexo 6 

Folheto sobre resistência aos antibióticos 
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1. INTRODUCCÍON 

 

1.1. Definición y normativa  

De acuerdo a la legislación española se entiende como Farmacia Comunitaria el 

establecimiento sanitario de interés público y titularidad privada, dirigido por uno o varios 

farmacéuticos y sujetos a planificación sanitaria. Los requisitos de la misma, establecidos 

en las leyes autonómicas competentes y cuyas funciones establecidas por la Ley General 

de Sanidad 14/1986, por la Ley 16/1997 de 25 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 son las siguientes [1]: 

 La adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios. 

 La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas. 

 La garantía de la Atención Farmacéutica, en su zona farmacéutica, a los núcleos 

de población en los que no existan oficinas de Farmacia. 

 La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y 

según los procedimientos y controles establecidos. 

 La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los 

pacientes. 

 La colaboración en el control y uso racional de los medicamentos, a fin de detectar 

las reacciones adversas que pueden producirse y notificarlas a los organismos 

responsables de la farmacovigilancia. 

 La colaboración en los programas que promuevan las Administraciones Sanitarias 

sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria 

en general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y 

educación sanitaria. 

 La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información 

dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional del 

medicamento y productos sanitarios. 

 La actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los Servicios de Salud 

de las Comunidades Autónomas. 

 La colaboración en la docencia para la obtención del título de Licenciado en 

Farmacia, de acuerdo con lo previsto en las Directivas Comunitarias, y en la 
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normativa estatal y de las Universidades por las que se establecen los 

correspondientes planes de estudio en cada una de ellas [1]. 

 

Con respecto al Sistema Nacional de Salud (SNS) cuando se completaron las 

transferencias de las competencias en materia de Sanidad a todas las comunidades 

autónomas, cada Comunidad estableció sus propios criterios en cuanto a la planificación, 

requisitos técnicos-sanitarios, actividades, personal, etc., de validez únicamente para esa 

Comunidad [1]. 

Las Oficinas de Farmacia, están legisladas por el Ministerio de Sanidad que se 

encarga de promulgar leyes como la Ley de Precios de Referencia, decretos por los que 

se aprueban las normas de Correcta Elaboración y Control de Calidad de las Fórmulas 

Magistrales. Asimismo en relación a la regulación de medicamento a nivel nacional 

merece especial atención la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS) [1,2]. 

La AEMPS es un organismo autónomo, dependiente de la Dirección General de 

Farmacia del Ministerio de Sanidad, con personalidad jurídica diferenciada y plena 

capacidad de obrar. Sus actividades pasan por la evaluación, autorización, registro y 

control de los medicamentos y su objetivo esencial es garantizar que los medicamentos 

autorizados y registrados en España respondan a estrictos criterios de calidad, seguridad 

y eficacia, con arreglo a la normativa sobre medicamentos de la UE y establecido en la 

Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1990 [1,2]. 

En la Comunidad de Madrid (CM) la Consejería de Sanidad y Consumo es la que se 

encarga de ordenar y planificar las distintas actividades que regulan las Oficinas de 

Farmacia.  Por ejemplo, es la Consejería de Sanidad de la CM, la que regula los horarios 

de atención al público, las guardias, las vacaciones etc., de las oficinas de farmacia con 

el fin de garantizar el abastecimiento de medicamentos a los usuarios. Por otro lado 

también regula los requisitos técnicósanitarios, requisitos mínimos de instalaciones, 

dependencias y equipamiento del área de atención al público, almacén, laboratorio, etc. 

para asegurar la calidad de la atención farmacéutica prestada. Establece además los 

baremos y puntuaciones necesarios para las nuevas aperturas y la aprobación de los 

Calendarios de Vacunaciones así como las subvenciones a los medicamentos y 

tratamientos a drogodependientes [1,3]. 

 



 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 3 

1.2. Objetivos  

Con esta memoria pretendo transmitir los conocimientos adquiridos sobre el 

ejercicio del farmacéutico en oficina de farmacia en España y en particular en la CM, así 

como una descripción de mi experiencia profesional y personal como farmacéutica en 

prácticas en un país extranjero.   

 

2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LA 

FARMACIA 

 

2.1. Historia y localización 

La oficina de farmacia donde realice mis prácticas tuteladas esta alocada en la Calle 

Maqueda, nº 136, 28024 Madrid. Fue fundada a 2 de julio de 1972 por la titular, Dolores 

Pérez de la Ossa Bascarán y cuyas instalaciones permanecen casi intactas. Una gran 

diferencia son las estanterías al revés de las usuales cajoneras para el almacenamiento de 

los medicamentos.  

Dolores fue también pionera en esta región por introducir la medicina homeopática, 

siendo actualmente muy reconocida por su larga experiencia en este campo. Por ello 

acuden a esta farmacia pacientes en busca de consejo y adquisición de medicamentos 

homeopáticos. 

Se trata de una farmacia residencial en un barrio tranquilo, y cerca de 90% de los 

pacientes son mayores. Así que, el seguimiento de los tratamientos farmacológicos, 

prevención de la enfermedad, educación sanitaria, toma de la tensión y análisis 

bioquímicos son actividades usuales en esta farmacia.  

 

2.2. Identificación y señalización 

Todas las Oficinas de Farmacia estarán convenientemente señalizadas, disponiendo 

un rotulo donde figura en caracteres fácilmente visibles la palabra “Farmacia”, y una cruz 

griega o de malta verde [1]. 

En la fachada principal (Ilustración 1) y situada en un lugar visible existe una placa 

que identifica al farmacéutico titular. También está expuesto el horario de apertura al 

público [1]. 

En esta farmacia además de estas señalizaciones, hay también un letrero bajo la 

cruz de malta verde con la inscripción de “HOMEOPATIA”  
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Ilustración 1Exterior de la Farmacia Dolores Pérez de la Ossa Bascarán. 

2.3 Horario  

Esta farmacia trabaja 8 horas al día, de lunes a viernes de 9:30-14:00 horas y de 

17:00-20:00 horas, y los sábados de 9:00-14:00 horas. Durante mis prácticas asistí 7h 

laborables, de lunes a viernes de 10:00-14:00h y de 17:00-20:00h. 

 

2.4. Organización de la farmacia  

 

2.4.1. Área de servicio público  

Esta área dispone de mostradores con ordenadores, lectores de códigos de barras, 

con cristales que permiten la visualización de productos dietéticos, homeopáticos y 

cosmética. Bajo los mismos existen otros cajones conteniendo productos de venta libre 

con más demanda, por ejemplo, caramelos para el catarro, analgésicos, antigripales, 

laxantes, tiritas, etc.) aunque no visibles. Por detrás de estos mostradores hay estanterías 

con productos para bebés y niños, productos de fitoterapia (Soria Natural®, El 

naturalista®), homeopáticos (Homeosor®, -Heel®, Boiron®), de higiene oral (como pastas 

dentífricas), higiene íntima, pérdida de peso, higiene ocular y nasal, desodorantes, 

dermocosmética y dietética (soja amarilla, sésamo tostado, galletas integrales, azúcar 

moreno, etc.) (Ilustración 2). 

Está disponible también una báscula donde el usuario puede comprobar su peso 

corporal y altura. Esta farmacia también ofrece servicio de toma de presión arterial (PA) 

y análisis de sangre (glucosa, colesterol).  

También hay productos de fácil acceso para el público, como papillas para niños, 

cepillos, calzado y una gama de productos fitoterapéuticos (Mayla products®). 
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Ilustración 2 Área de servicio público. 

 

2.4.2. Almacén  

Los medicamentos con más demanda por los pacientes (por ejemplo, amlodipino, 

enalapril, paracetamol, sinvastatina y omeprazol) son almacenados en grandes cantidades 

para evitar el desabastecimiento. Cuando en el lugar de almacenamiento primario no hay 

espacio suficiente, los excedentes así como los pañales van a un almacén que se encuentra 

en el sótano de la farmacia. En esta zona hay un armario donde se disponen, entre otros, 

la bibliografía obligatoria (Libro recetario, Libro oficial de contabilidad de 

estupefacientes, Real Farmacopea Española y Formulario Nacional). 

Se encuentra aquí también el contenedor del Sistema Integrado de Gestión y 

Recogida de Envases (SIGRE). 

  

2.4.3. Laboratorio y formulación magistral  

Esta farmacia dispone de su propio laboratorio (Ilustración 3) donde prepara 

fórmulas magistrales. En él se prepara con regularidad formulaciones orales (cápsulas y 

jarabes) pero también cremas, pomadas y pastas. Se preparan también las flores de Bach, 

una terapia basada en 38 esencias extraídas de diversos tipos de flores, de manera natural 

y que actúan a nivel espiritual, físico e incluso a nivel personal [4]. 

Este laboratorio tiene un armario de almacenamiento de materias primas, ordenadas 

alfabéticamente, el material de acondicionamiento y el material de laboratorio 

necesario. Además de tener cuidados con las prácticas higiénicas en laboratorio, 

tenemos la responsabilidad sobre las preparaciones que realizamos en la farmacia. 
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Cuando se hace la hoja de preparación, esta debe ser firmada por el farmacéutico o por 

otra persona bajo su control directo [1]. 

Durante mis prácticas preparé algunas fórmulas magistrales, mayoritariamente 

jarabes, cremas y cápsulas. Bajo la supervisión de la titular rellenaba la ficha de 

preparación, la etiqueta con indicación del número de recetario, médico, enfermo, 

composición, fecha de elaboración, caducidad, condiciones de conservación y otras 

observaciones. Muchas veces tuve también que hacer el cálculo del precio de las fórmulas 

magistrales no tasadas bajo la supervisión del titular.  

Conjuntamente tuve también oportunidad de preparar las flores de Bach, algo que 

nunca había realizado durante mis clases de laboratorio, en base a las instrucciones y 

supervisión de Dolores. 

 

Ilustración 3 El laboratorio. 

 

2.4.4.  Rebotica  

Esta zona está conectada directamente con el área de servicio público. Todos los 

medicamentos se encuentran dispuestos en estanterías (Ilustración 4). Separado por 

formas farmacéuticas, comprimidos, sobres, jarabes, pomadas, supositorios y bien 

separados los colirios. Se encuentran también dispuestos en esta zona algunos productos 

cosméticos, medicamentos fitoterapéuticos y homeopáticos. 

Hay también un frigorífico, que está entre 2-8 °C, que se utiliza para preservar la 

insulina, vacunas y las formulaciones galénicas que necesitan refrigeración.  

En la rebotica se realiza la recepción de los pedidos, la verificación de las recetas y 

su organización en grupos de acuerdo a la normativa vigente. 
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Ilustración 4 Estanterías de los medicamentos. 

 

2.4.5. Aseos  

Estos están destinados para el uso del personal de la farmacia.  

 

2.5. Recursos humanos  

El equipo consta de una farmacéutica titular, Dolores Pérez de la Ossa Bascarán una 

farmacéutica adjunta, Laura Castro Zato y una auxiliar de farmacia, Mª Belén Fernández 

Moreno. 

En esta farmacia la relación laboral entre el personal es como una familia, que se 

entreayudan diariamente. Buena disposición es algo más que obligatorio en esta farmacia 

así como también el profesionalismo, consistiendo esta farmacia en un centro agradable 

para el ejercicio de nuestra actividad como profesionales de salud.  

 

2.6. Fuentes de información 

La oficina de farmacia debe poseer fuentes de información disponibles sea en papel 

o online. La real farmacopea, el formulario nacional y el BOT PLUS (del consejo de 

farmacéuticos) son ejemplos de libros oficinales de información. 

La Real Farmacopea Española es un libro que contiene el código de referencia para 

todos los parámetros relacionados con el medicamento, autoridades sanitarias, 

universidades, reales academias de farmacia, hospitales, oficinas de farmacia e industria 

farmacéutica. Los farmacéuticos deben consultar el Formulario Nacional, las 

publicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Catálogo de 

Especialidades Farmacéuticas, Catálogo de Parafarmacia y Catálogo de Plantas 
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Medicinales) y las revistas profesionales (por ejemplo, “Farmacéutico”, “OFFARM”, 

“Acofar”, etc.) [1,5].  

El BOT PLUS es un programa que contempla información farmacológica de todos 

los medicamentos comercializados en España, así como productos de parafarmacia y de 

distribución en Oficinas de Farmacia. Presenta un módulo de servicios de atención 

farmacéutica, con las herramientas necesarias para facilitar la dispensación, indicación y 

seguimiento farmacoterapéutico. Incluye también una base de datos de interacciones de 

medicamentos y permite la consulta cruzada por nombre y principio activo, siendo este 

programa actualizado automáticamente con una frecuencia de 1 actualización cada 3 días. 

Destacando precios, las nuevas indicaciones, cambios de fichas técnicas, notas de 

farmacovigilancia y nuevos principios activos aprobados por la AEMPS y EMA 

(European Medicines Agency) [6]. 

Para informarse sobre los desabastecimientos y retiradas se puede acceder al Centro 

de Información de Medicamentos en la Internet a través de lo siguiente site: 

http://www.aemps.gob.es/.  

 

2.7. Libros de registro 

Estos engloban el libro recetario oficial y el libro de estupefacientes que pueden ser 

temáticos. El libro recetario oficial sirve para dar la entrada, diariamente, a todas las 

recetas de psicótropos, estupefacientes, fórmulas magistrales, especial control médico 

(ECM), medicamentos de uso humano para veterinaria y demás recetas susceptibles de 

llevar un registro, dispensadas en el momento [1]. 

Los fármacos que son sometidos a ECM mensualmente son: Acitretina, Acnemin, 

Dercutane, Farmacne, Flexresan, Isdiben, Isoacne, Leponex, Mayesta, Nemea, 

Neotigason y Uronefrex [7]. 

Para hacer la entrada en el libro recetario es necesario escribir el número de receta 

(números consecutivos, que se anotarán en el sellado de la receta), la fecha de 

dispensación (día, mes y año), el tipo de prescripción (por ejemplo seguridad social, 

seguro privado, particular, etc.), el nombre y apellidos del facultativo prescriptor, el 

precio del medicamente y observaciones [1]. 

Cuando se trata de la dispensación de estupefacientes y psicótropos hay que tener 

cuidados especiales. Es necesaria la receta oficial de estupefacientes, válida por 10 días, 

como los psicótropos, hay que apuntarse el DNI y nombre del paciente en la receta. La 

dispensación se apunta en los libros recetarios y de Contabilidad de Estupefacientes. La 

http://www.aemps.gob.es/
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entrega de recetas de estupefacientes actualmente es anual. Se envía una relación de los 

movimientos de estupefacientes en el año anterior [1]. 

Para realizar el pedido de estupefacientes es necesario un talonario oficial de vales 

de entrega de los mismos. Cada vale se utiliza para una sustancia o medicamento. El cual 

debe ser remitido a la entidad distribuidora, mientras que la matriz sirve de comprobante 

de la adquisición y queda en la oficina de farmacia. Tanto en el vale como en la matriz 

figurará el sello de la farmacia y firma del farmacéutico [1]. 

Durante mis prácticas he tenido la oportunidad de observar todos estos 

procedimientos. 

 

3. GESTIÓN DE STOCK, APROVISIONAMENTO Y ALMACENAJE DE 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

 

3.1. Gestión de stock  

La gestión de stocks permite a la farmacia atender las necesidades de la comunidad, 

mejorar el valor de la farmacia y aprovechar los recursos disponibles. Una buena gestión 

asegura la disposición de los productos en las mejores condiciones económicas para 

satisfacer las necesidades de venta. El problema se centra en la necesidad de determinar 

cuál debe ser la cantidad que se debe tener en la farmacia. Esta se basará en diversos 

factores como las unidades de venta, volumen de pedido y tiempo de aprovisionamiento.  

Esta gestión requiere experiencia y conocimiento de los clientes, tipos de 

prescripción de los médicos, publicidad de las medicinas no sujetas a prescripción médica 

y la demanda estacional.  

 

3.2. Sistema informático 

En la farmacia se utiliza como sistema informático el Unycop Win. Este programa 

contiene un punto de venta ágil, intuitivo y de fácil manejo, adaptado a la especificación 

de recetas electrónicas, TSI, precios de referencia y precios menores. Acceso directo a 

toda la información profesional (base de datos de medicamentos, dispensación del 

consejo, dispensación activa, atención farmacéutica), gestión automática del libro de 

recetas y estupefacientes; Este programa se actualiza con la base de datos del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (BOT PLUS); También permite la 

consulta de históricos de precios, márgenes, ventas y compras; Permite consultar y 

apuntar a crédito, liquidar una deuda, consultar históricos y facturas de los clientes; 
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Histórico de todas las cajas por fechas, horas, organismos, puesto de trabajo y tipo de 

ventas; Ventas Cruzadas, que a través de mensajes en el Punto de Venta, te ayuda a ofertar 

y promocionar productos de tu farmacia entre otras aplicaciones [8]. 

Durante mis prácticas yo tuve oportunidad de trabajar con este programa 

esencialmente para dar entrada, hacer la dispensación de productos, consulta de stock, 

indicación farmacéutica, con consulta de indicaciones y consejos para determinados 

medicamentos. 

 

3.3.Pedidos y recepción  

Todos los días se llevan a cabo dos pedidos, una en el final de la mañana y otra en 

final de la tarde. Los pedidos se hacen directamente al laboratorio o a los almacenes 

mayoristas. La farmacia trabaja principalmente con los proveedores CECOFAR, Centro 

Farmacéutico Nacional (CFN) y COFARES. 

Normalmente se hace la reposición diaria, en función de las ventas, niveles de stock 

definidos y encargos realizados. El laboratorio que más se vende en la farmacia es 

CINFA. Este tiene una gama muy completa de todos los tipos de medicamentos genéricos.  

La recepción de la orden incluye recepción física e informática. Todas las facturas 

deben ser revisadas y guardadas para la contabilidad.  

A la largo de mis practicas tuve oportunidad de aprender cómo se hacen los pedidos, 

para entender la gestión, basada en las salidas mensuales, bonificaciones y comparación  

precio/salida. Asimismo colaboré en la recepción de los pedidos. 

 

3.4. Almacenamiento  

 

3.4.1. Control de temperaturas  

Todos los días es necesario controlar y registrar la temperatura del área de servicio 

público, del frigorífico y del almacén que se hace a través de los termómetros existentes 

en estas áreas y deberá estar respectivamente entre 2-8ºC y 15-30ºC. Los datos se registran 

en anexos correspondientes, “Registro de la temperatura del local” y “Registro de 

temperatura del frigorífico” [1].  

 

3.4.2.  Control de caducidades 

Para el control de las caducidades de todos los productos almacenados en la farmacia, 

se introduce en el ordenador la fecha de caducidad de los productos. Normalmente cuando 
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se hace la recepción de los pedidos, si no hay ninguno en stock se actualiza e incorpora 

las nuevas fechas de caducidad. Después, en cada mes se genera un listado de “Control 

de Caducidades” con los productos que caducarán durante el mes siguiente, y que es 

utilizado para la separación de los mismos [1]. 

A largo de mis practicas participé en esta actividad.  

 

3.4.3.  Devoluciones  

La devolución de los productos caducados se realiza a través del proveedor habitual.  

Cuando se retiran productos por baja o deterioro, éstos se agregarán con los productos no 

conformes y se devuelven por los canales habituales.  

Yo hice algunas devoluciones en la farmacia y se empieza por hacer en el sistema 

informático la retirada del producto, después se coloca en una bolsa de plástico con una 

parte del albarán propia para este tipo de situaciones y se deposita en la cubeta del 

distribuidor correspondiente.  

Desde hace unos años existen en las farmacias unos contenedores especiales con el 

fin de que los usuarios depositen en ellos aquellos medicamentos que ya no utilizan por 

cese de tratamiento o bien porque los tengan caducados en sus domicilios. Estos 

contenedores, cuando están llenos, se vacían y se mandan vía almacenes para su 

destrucción controlada, evitando así contaminación y posibles accidentes, etc. El 

organismo encargado de estos contenedores y del proceso se denomina S.I.G.R.E [9]. 

 

4. SÍMBOLOS, SIGLAS Y LEYENDAS EN CARTONAJE DE LAS 

ESPECIALIDADES 

 

El Real Decreto 1345/2007, regula el procedimiento de autorización, registro y 

condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano. Así hay que tener en 

cuenta lo que lo aparece en el envase (Ilustración 5) [1]. 

El cupón precinto indica los artículos financiables por las diversas entidades. Este se 

recorta y se pega a la receta.  
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Ilustración 5 Siglas y símbolos del cartonaje y precinto 

(Adaptado de https://whiteblackbird.files.wordpress.com/2014/07/siglas.jpg). 

5. SISCATA 

 

El Sistema de Cálculo del Tope de Aportación (SISCATA) es la aplicación 

informática desarrollada por la Consejería de Sanidad desde el 1 de marzo de 2013 que 

permite a las Oficinas de Farmacia de la CM conocer online la cantidad exacta que debe 

abonar por cada receta, sea pensionista o no, en base al tipo de aportación, su límite y el 

gasto mensual acumulado. 

 Se aplica tanto en recetas manuales como electrónicas, y permite el abono exacto de 

la aportación farmacéutica, de acuerdo con los topes mensuales establecidos para los 

usuarios pensionistas (8,23€, 18,52€ o 61,75€) [3]. 

6. RECETA ELECTRÓNICA  

 

La Consejería de Sanidad de la CM, en colaboración con el COFM, tiene en marcha 

el servicio de receta electrónica desde el segundo semestre de 2014 y se trata de un sistema 
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informatizado que permite al médico transmitir directamente su receta médica a las 

farmacias, que las recuperan con la tarjeta del paciente a una plataforma informática, en 

lugar de prescribirla con la receta habitual. Este sistema funciona de igual forma que la 

receta habitual incluso con el plazo de recoger, o sea, 5 días antes y 10 días después de la 

fecha de prescripción [10,11]. 

En el centro de salud, el paciente presentará la tarjeta sanitaria  (Ilustración 6) a su 

médico, éste puede acceder a su historia clínica y actualizar su medicación. Para que el 

paciente sepa cuáles son sus tratamientos recibirá una “hoja de medicación” y en caso de 

tratamientos crónicos le entregarán medicación suficiente. Luego va a una farmacia que 

pertenezca a su localidad y solo tiene que presentar la tarjeta sanitaria [11]. 

A día de hoy las recetas electrónicas de cada comunidad autónoma no son 

interoperables entre sí. Por ello, a un paciente que esté en receta electrónica de fuera de 

la CM no se le podrá dispensar electrónicamente en ninguna farmacia de la CM. 

Después de la dispensación los cupones precintos se colocan en las hojas de 

comprobación que son necesarias para la facturación al final de mes correspondiente 

(aunque estén incompletas) [11]. 

 

Ilustración 6 Tarjeta sanitaria individual [11]. 

 

7. DISPENSACIÓN Y FACTURACIÓN 

 

El Real Decreto 1718/2010, sobre receta médica y órdenes de dispensación, define 

la actuación de los profesionales sanitarios autorizados en la asistencia sanitaria y 

atención farmacéutica del SNS, incluidos los Regímenes Especiales de 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 
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entidades privadas. Las recetas son válidas en todo el territorio nacional y viene en la 

lengua oficial del Estado y lengua cooficial en las comunidades autónomas [1]. 

Las recetas pueden venir en papel o en soporte electrónico. Deberán tener una hoja 

de información al paciente para facilitar el uso adecuado de los productos.  

Hay entidades con recetas propias. A nivel nacional están las del Sistema Nacional 

de Salud que varían en función de la renta anual del paciente. Entonces, desde el 1 de 

julio de 2012, las recetas de SNS llevan impreso un código que corresponde al 

beneficiario por su renta anual (Tabla 1) [1]. Este código será: 

Tabla 1 Código del beneficiario y su aportación 

Código Aportación 

TSI 001 Exentos 

TSI 002 10% 

TSI 003 40% 

TSI 004 50% 

TSI 005 60% 

 

Las restantes entidades como MUFACE, ISFAS y MUGEJU tienen una 

aportación del 30%. Con carácter general (tabla 2) el porcentaje de aportación del usuario 

sobre el precio del medicamento será: 

Tabla 2 Porcentaje de aportación sobre el precio del medicamento [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente, para no cambiar medicamentos, en procesos crónicos que 

correspondan a la continuidad del tratamiento, la prescripción podrá ser realizada por 

denominación comercial, que esté incluida en el sistema de precios de referencia o sea 

menor precio dentro de su clase.  

 Activos Pensionistas 

Pensiones no contributivas  

Sin subsidio de desempleo  

Síndrome tóxico y personas con discapacidad 

Rentas de integración social  

Accidentes de trabajo y enfermedad profesional  

0% 0% 

Rentas inferiores a 18.000€ 40% 10% 

Rentas entre 18.000 y 100.000€ 50% 10% 

Rentas iguales o superiores a 100.000€ 60% 60% 
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En el caso de las recetas de SNS, la farmacia puede dispensar 10 días a partir de la 

fecha de prescripción o 5 días antes. Cuando se trate de un medicamento visado, el plazo 

cuenta a partir de la fecha del visado.  

Las vacunas antialérgicas y bacterianas individualizadas, el plazo será de 90 días a 

partir de la fecha y por ser preparados por los laboratorios individualmente sigue la hoja 

de prescripción del especialista [1]. 

En la oficina de farmacia existen dos grupos de medicamentos a dispensar, los 

medicamentos dispensados sin receta médica y los medicamentos que necesitan de receta 

médica [1]. 

 

7.1.Dispensación de medicamentos sin receta médica  

Estos son denominados por medicamentos de venta libre y son indicados para tratar 

enfermedades menores que no requieran diagnóstico médico, y además, no tienen 

financiación del SNS. 

Las Especialidades Farmacéuticas Publicitarias (EFP) pertenecen a este grupo de 

medicamentos y están excluidas de la financiación con cargo al SNS pues tienen su precio 

regulado y son publicitadas en los medios de comunicación [1].  

 

7.2. Dispensación de medicamentos con receta médica  

Cuando el paciente llega a farmacia con una receta, esta debe contener datos 

obligatorios con el usuario, el médico prescriptor y el medicamento prescripto. 

Los datos de lo usuario son, nombre, dos apellidos, año de nacimiento y el código de 

identificación personal (CIP) Cuando se trate de un ciudadano extranjero y no disponga 

de la tarjeta se establecerá el código asignado en su tarjeta sanitaria europea o su 

certificado provisional sustitutorio o el número de pasaporte para extranjeros de países 

no comunitarios. Si el usuario es menor de edad es necesario el DNI de alguno de sus 

padres o del tutor [1]. 

Los datos del médico prescriptor, deben ser su nombre y dos apellidos, la población 

y dirección donde ejerza, número de colegiado o en el caso de recetas médicas del SNS, 

el código de identificación asignado por las administraciones competentes y, en su caso, 

la especialidad que ejerza oficialmente acreditada [1]. 

En las recetas médicas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), el 

número de colegiado y su firma.  
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Los datos del medicamento prescripto son, la denominación del medicamento o del 

principio/s activo/s, dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de 

los destinatarios: lactantes, niños o adultos. La vía o forma de administración (si 

necesario), posología y número de unidades. En las recetas del SNS solo se puede 

dispensar un envase por receta y dos en el caso de antibióticos.  

Cuando falta la dosis se dispensa el medicamento a la dosis menor, la forma 

farmacéutica según la vía de administración y en la menor cantidad de unidades con la 

información que falta [1]. 

 Al principio la mayor dificultad que tuve fue conocer todos los productos existentes 

en la farmacia, pues algunos tienen diferentes términos comerciales que en Portugal, y el 

acento me dejaba muchas veces en duda. Además algunas veces tuve dificultades en 

entender ciertos términos, como “tobillo” (tornozelo), “talón” (calcanhar), “estornudo” 

(espirro), “migraña” (enxaqueca) etc. Además, la falta de confianza para aconsejar me ha 

dejado un poco más reprimida, pero aproveché para escuchar atentamente las 

recomendaciones diarias de Dolores, Laura y Belén. 

Con el tiempo fui adquirido soltura porque empecé a conocer a los pacientes, me 

sentía más segura haciendo la dispensación y hablaba con más confianza, principalmente 

cuando venían tomarse la tensión. 

 

7.3. Dispensación de psicótropos y estupefacientes 

Los psicotrópicos y los estupefacientes requieren un estricto control pues provocan 

cambios en el comportamiento, estado de ánimo y la cognición, actuando sobre el sistema 

nervioso central. Estos productos causan rápidamente la dependencia física y la tolerancia 

por su terapéutica estrecha [1]. 

Las recetas privadas actualmente tienen que ser oficiales del colegio de médicos o 

colegio de odontología y solo puede poseer un medicamento en cada una. 

Las particularidades que diferencian los psicótropos al nivel de dispensación son que 

en una receta el psicótropo tiene de estar sólo, sin ningún otro producto, el farmacéutico 

sólo puede dispensar un envase por receta y la receta queda en la farmacia pues el 

farmacéutico tiene de apuntar el DNI del cliente y en el programa se abre una ventana 

donde se ponen los datos del médico, nombre y DNI de la persona. Después el número 

de receta de psicótropo se apunta en el libro recetario y deberán quedar las recetas 

archivadas en la farmacia un periodo de dos años anotándose en ellas el número del libro 

recetario. 
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Para los estupefacientes, es necesaria la receta oficial de estupefacientes, válida por 

10 días. Tenemos que apuntar el DNI y nombre de la persona que retira el medicamento. 

La dispensación se apunta en los libros recetarios y de Contabilidad de Estupefacientes. 

Para realizar el pedido de estupefacientes es necesario un talonario oficial de vales de 

entrega de estupefacientes. Cada vale se utiliza para una sustancia o medicamento. El vale 

debe ser remitido a la entidad distribuidora, mientras que la matriz sirve de comprobante 

de la adquisición y queda en la oficina de farmacia. Tanto en el vale como en la matriz 

figurará el sello de la farmacia y firma del farmacéutico [1]. 

Durante mis prácticas yo dispensé algunas recetas de medicamentos psicótropos y 

me enseñaran como se rellenaba el talonario oficial de estupefacientes para el distribuidor 

supervisado por la titular o la adjunta. 

Diariamente se anotan en el libro recetario de estupefacientes la entrada y salida de 

estos. Mensualmente y trimestralmente se comprueba que está bien sacando un lisado del 

libro informatizado de estupefacientes. Los albaranes de compra se guardan junto con las 

recetas de dispensación para su comprobación.  

 

7.4. Dispensación de productos que requieren controles especiales (visado de 

inspección o validación sanitaria) previos a su dispensación 

La Consejería de Sanidad podrá establecer, con carácter especial, la validación 

sanitaria de recetas u otro tipo de medidas de control de naturaleza similar, como en el 

caso de recetas sometidas a visado, la fecha del visado deberá ser igual o posterior a la de 

prescripción y la dispensación posterior a la del visado. 

Por ejemplo, las especialidades de diagnóstico hospitalario, los productos 

dietoterápicos y vacunas bacterianas. 

Además del visado de inspección existe otro procedimiento de menor control que es 

el AUTOVISADO por ejemplo con las medias de compresión fuerte, y es el propio 

médico prescriptor hace una segunda firma que valida la prescripción. Se utiliza en las 

recetas de absorbentes para incontinencia urinaria y para los antipsicóticos atípicos (o de 

“segunda generación”) en pacientes de más de 75 años de edad [1]. 

 

7.5.  Dispensación de medicamentos veterinarios  

La ley 26/2006 define “medicamento veterinario” como una sustancia o combinación 

de varias como poseedora de propiedades curativas/preventivas de enfermedades 
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animales y estos deben estar separados de los de humanos. Para su venta, es necesaria la 

receta dado que algunos se pueden usar como estupefacientes. Todos los productos 

vendidos son apuntados en el libro recetario y se guardan las recetas [1]. 

En esta farmacia son escasos los medicamentos de uso veterinario, pero si se 

dispensa cualquier medicamento de uso humano para veterinaria deberá anotarse en el 

libro recetario el nombre, DNI del propietario del animal y guardarse la receta.  

 

7.6. Farmacovigilancia  

Se destina a promover la salud pública, identificando, cuantificando y previniendo 

los riesgos para la salud asociados al uso de medicamentos. Todas las comunicaciones 

(efectos adversos) se comunican mediante la tarjeta amarilla al Centro Regional de 

Farmacovigilancia [1]. 

 

8. MEDICINAS ALTERNATIVAS 

 

8.1.Homeopatía  

La homeopatía basada en la ley de la similitud, es un método terapéutico usado para 

la prevención, alivio o curación de enfermedades agudas (gripe, tos, diarrea, etc.), 

crónicas, (alergia, asma, etc.), infecciones de repetición (garganta, urinarias, etc.), o 

incluso cuidados paliativos (control de síntomas) [12]. 

En España un estudio sobre conocimiento y uso de homeopatía muestra que una de 

cada tres personas ya ha utilizado homeopatía en alguna ocasión, y de hecho, el 27% lo 

hace de forma ocasional o periódica. Los principales motivos de utilización son los 

mínimos efectos adversos, la eficacia, y la posibilidad de tomarlos durante el embarazo o 

cuando la toma de otros medicamentos está limitada. De igual modo, se puede dar con 

más seguridad a los niños de acuerdo con la situación [13]. 

Dolores cuenta en su farmacia con una amplia gama de estos productos 

suministrados por tres principales laboratorio, HOMEOSOR®, BOIRON®, –HEEL®, pero 

también Praxis®, Lehning® y DHU®. 

Durante mis prácticas, Dolores me ofreció un guía con las aplicaciones de los 

medicamentos de Boiron®, que engloba una gran diversidad de formas farmacéuticas 

siendo las más utilizadas los gránulos, unas esferas compuestas por lactosa y sacarosa de 

uso sublingual. 



 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 19 

Normalmente se enseñaba como utilizarlos, pero la mayoría de estos productos eran 

para pacientes con prescripción médica especializados en homeopatía. 

En este campo, ayude una paciente embarazada que pretendía utilizar estos productos 

durante y pos-embarazo, entonces, con auxilio de Belén, le enseñamos un esquema con 

indicaciones y medicamentos para usar durante el embarazo y pós-parto como muestra 

un ejemplar en anexo. Le hice recomendaciones sobre la posología, modo de empleo y 

claro, sugiriendo una consulta al médico especialista y acabó por volver con la 

medicación propuesta. 

Otra gran apuesta de Dolores, es la medicina biorreguladora de –Heel®. Esta 

medicina representa un puente entre la homeopatía y la medicina convencional que ha 

introducido medicamentos de nuevo desarrollo, avalados por numerosos estudios 

clínicos, capaces de ofrecer soluciones terapéuticas eficaces y seguras. Se basa en activar 

los mecanismos de defensa del propio organismo. Son compuestos de principios activos 

naturales a altas diluciones que se diferencian de los medicamentos “químicos” por 

modular las respuestas biológicas del organismo sin suprimirlas, lo que les otorga su alta 

tolerabilidad y su ausencia de efectos secundarios [14]. 

Todos los martes, por las 10:30h, tuve formaciones online sobre productos de este 

laboratorio estando ellos descritos en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3 Áreas terapéuticas de los medicamentos -Heel® abordados en las formaciones. 

Aparato 

locomotor 

Contusiones, hematomas y alivio dolor 

leve y moderado en procesos 

inflamatorios 

Traumeel® 

Contracturas, dolores musculares Spascupreel® 

Dolores articulares, artrosis Zeel T® 

Aparato 

respiratorio 
Rinitis y sinusitis Euphorbium® 

Estados gripales y 

resfriados 

Prevención y tratamiento de los primeros 

síntomas 
Invergriphi® 

Activación y refuerzo de las defensas en 

caso de infecciones víricas 

Engystol® 

Echinacea 

Tratamiento de infecciones gripales Gripp-Heel® 

Amigdalitis, Faringitis, dolor de garganta Angin-Heel® 
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Trastornos 

nerviosos 

Trastornos del sueño, nerviosismo 
Nervoheel® 

Valerianaheel® 

Estados de inquietud, con o sin fiebre en 

niños 
Viburcol 

Piel 
Picaduras de insectos y enrojecimiento de 

la piel 
Calendeel 

 

En general, las presentaciones expusieran los mecanismos fisiopatológicos de las 

enfermedades, las indicaciones, posología, ventas cruzadas, precios de venta y consejos. 

Por fin, otro laboratorio fidelizado es Homeosor®.Es la división farmacéutica de 

Soria Natural®, de quien cuenta con su respaldo como laboratorio líder de medicina 

natural con una experiencia de más de 30 años en el sector. Tiene una gama de productos 

fitoterápicos y homeopáticos, ambos presentes en esta farmacia [15]. 

De esta gama, el Drosera jarabe, para la tos, fue el producto homeopático con más 

salida teniendo gran acogida por los pacientes por su eficacia. Es un jarabe indicado para 

todas las edades (a partir de 1 año) y que se puede incluso tomar 1-2 cucharadas cada hora 

en casos agudos, para los adultos. La posología habitual es 1 cucharada cada 6/8 horas. 

 

8.2.Fitoterapia  

Acerca de los productos naturales fitoterápicos, Dolores trabaja con la línea de 

Homeosor® pero también con laboratorios como Arkopharma®, Aquilea®, Biel 3®, 

Normon®, Aboca®, El naturalista®, Angelini®, Mayla Pharma®, Ion-Pharma®, Deiters®, 

Steigerwald®, Prospantus® y Jalpan®. 

De estos, realzo los productos de Mayla Pharma®, una línea muy completa y con 

grande aceptación por parte de los pacientes.  

Uno de los productos fitoterápicos de Homeosor® con más salidas, es el Hepader. 

Un concentrado de rábano negro (Raphanus sativus L.), alcachofa (Cynara scolymus L.) 

y cardo mariano (Silybum marianum L.) que elimina las toxinas del hígado gracias a sus 

propiedades coleréticos. Es también depurativo luego tiene una propiedad adelgazante. 

Homeosor® contempla además una gama de diet line, que es recomendada 

especialmente por la dietista, Lorena, que elabora una dieta personificada aconsejando el 

uso de estos productos naturales que en general tienen una acción depurativa, debido a 

presencia de alcachofa, diente de león (Taraxacum gr. officinale), melisa (Melissa 
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officinalis L.) y manzanilla amarga (Anthemis nobilis L.). Otros productos ricos en fibra 

vegetal, que favorece el arrastre intestinal y ostenta un cierto efecto prebiótico y dan 

sensación de saciedad. Hay también productos con cetonas de frambuesa que ejercen un 

efecto favorable sobre el metabolismo y combustión de la grasa corporal [15]. 

Otras recomendaciones cuando se trata de productos naturales son, por ejemplo, para 

las infecciones urinarias recurrentes, los extractos de hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) y 

arándano (Vaccinium macrocarpon L.) para disminuir la capacidad de fijación de 

determinados agentes patógenos a la pared de las vías urinarios. Para las infecciones 

vaginales además del gel íntimo, se recomendaba el uso de probióticos que favorecen el 

aumento de la flora vaginal afectada por el uso de antibióticos.  

Otra situación es cuando el paciente presenta niveles moderadamente elevados de 

hipercolesteremia. En esos casos, se recomienda, además de una dieta rica en fibra, bajo 

consumo de grasas saturadas y ejercicio físico diario, tiendo in cuenta su edad y 

condiciones físicas, el consumo de productos ricos en ω3, aceite de Krill o levadura de 

arroz rojo.  

El aceite de krill es una fuente natural de ácidos grasos ω3, EPA (ecosapentaenoico) 

y DHA (docosahexaenoico), fosfolípidos y diversos antioxidantes, como la astaxantina. 

La levadura de arroz rojo, por consiguiente, contiene monacolina K responsable por la 

inhibición de la enzima HMG-reductasa (responsable de la formación del colesterol) y 

reduce la producción de apoliproteína VLDL, de forma a mantener niveles adecuadas de 

colesterol (LDL). Sin embargo, estos consejos deberán ser revisados por un médico [16]. 

Para prevenir y tratar los síntomas de la menopausia, como los sofocos, sudoración, 

inquietud e irritabilidad recomiendan las isoflavonas de soja y lúpulo (Humulus lúpulos 

L.). Todavía se ha observado que las isoflavonas de soja no se deben administrar a 

pacientes con problemas tiroideos así que, es importante tener esa información previa 

antes de su recomendación [16]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 22 

9. CONCLUSION  

 

En esta memoria describí las actividades más importantes en la Oficina de Farmacia 

y todas las tareas que realicé durante tres meses en la Farmacia Dolores Pérez de la Ossa 

Bascarán.  

La profesión de farmacéutico requiere una gran responsabilidad pues es necesario 

transmitir a los pacientes toda la información sobre la correcta administración de los 

medicamentos.  

Durante estas prácticas tuve oportunidad de hacer tanto dispensación activa con y 

sin recetas médicas, como formulación magistral. Los conocimientos de fitoterapia y 

homeopatía transmitidos por las profesionales de salud y las formaciones, principalmente 

sobre medicina biorreguladora, fueron esenciales para aprender más sobre su indicación 

terapéutica, ventas cruzadas con medicamentos alopáticos o su uso como alternativa a 

estos.  

Realzo las dificultades en reconocer los producto solicitados por los usuarios, 

normalmente por desconocer sus nombres comerciales y/o por la barrera cultural y 

lingüística que dificultaran también mi intervención farmacéutica, algo que fue 

mejorando a largo de los meses. 

Me agradó la relación familiar entre las personas de la farmacia y los pacientes, y 

noté muchas veces, que no les gustaba cambiar un medicamento de marca por uno 

genérico, había una desconfianza con los genéricos y así como la solicitud de productos 

publicitados en la televisión. 

Así, en estos tres meses, con las prácticas tuteladas en oficina de farmacia adquirí 

experiencia y conocimientos útiles para mi futuro como profesional de salud. Además, 

por ser un país extranjero, el grado de dificultad fue un poco más elevado, envolviendo 

más empeño, atención y sentido de responsabilidad. Al final, adquirí confianza para 

solucionar futuras dificultades tanto a nivel profesional como personal. 
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10. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

Enero  

Inicio de las prácticas tuteladas en la Farmacia Dolores Pérez de la Ossa Bascarán. 

Recepción, almacenamiento de los pedidos y gestión de stock.  

 

Febrero  

Inicio de la dispensación de medicamentos.  

Control de fecha y devoluciones.  

Preparación de fórmulas magistrales en base a las instrucciones y supervisión de Dolores. 

Formación en la Farmacia, -HEEL® y simulación de ventas cruzadas. 

Formación GRUPO COFARES-Intervención farmaceutica en patologias prevalentes, 

conocimentos practicos para un consejo efectivo y seguro: Rinitis y rinoconjuntivitis, en 

Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid. 

 

Marzo  

Control de fecha y devoluciones.  

Medición de la PA.  

Preparación de las flores de Bach en base a las instrucciones y supervisión de Dolores. 

Formación Pharma Nord®-Prevención en salud cardiovascular, beneficios para la 

farmacia y el paciente, en Hotel Rafaelhoteles Atocha, Madrid. 

Formación GRUPO COFARES-Intervención farmaceutica en patologias prevalentes, 

conocimentos practicos para un consejo efectivo y seguro: Asma y DPOC, en Real 

Academia Nacional de Farmacia, Madrid. 

Formación Arkopharma®-Especial defensas, inmunidad del sistema respiratorio y 

digestivo, en Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Madrid. 

Formación Abbot Nutrition®-Importancia de la suplementación nutricional para 

mantener la calidad de vida en adultos, en Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, 

Madrid. 

 

Abril  

Formación Sesderma®-Dermofarmácia y formas cosméticas en Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid, Madrid. 
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