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Resumo 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, realizado na Farmácia Moura (FM) 

durante três meses, foi elaborado o presente relatório.  

A Parte I consiste numa reflexão sobre o funcionamento da farmácia, as atividades 

desenvolvidas e pretende elucidar sobre o papel do Farmacêutico Comunitário e garantir 

a aprendizagem de técnicas e exigências deontológicas que a profissão requer. 

A Parte II apresenta os temas desenvolvidos durante o estágio, nomeadamente a 

rosácea, os suplementos alimentares na gravidez e as ondas de calor. 
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PARTE I 

1. Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária constitui uma etapa essencial para 

terminar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Desta forma, pretende 

garantir a preparação do estudante, futuro farmacêutico, para prestar cuidados de saúde 

visando, sempre, servir a comunidade com a melhor qualidade e competência possível.  

O farmacêutico comunitário, enquanto profissional altamente qualificado, 

desempenha um papel fundamental na assistência à população, uma vez que representa o 

profissional de saúde que tem o último contacto direto com o utente. Os seus 

conhecimentos técnico-científicos permitem-lhe assumir um papel fundamental na 

comunidade, sendo um dos profissionais da saúde em quem os utentes mais confiam.  

O objetivo deste estágio consiste em mostrar a realidade de uma farmácia comunitária, 

bem como o papel do Farmacêutico na sociedade. Desta forma, pretende-se que o 

estagiário integre a maioria das atividades impostas para o ato farmacêutico, tais como: 

desenvolvimento e preparação da forma farmacêutica dos medicamentos; aquisição, 

armazenamento e dispensa de medicamentos de uso humano e veterinário, bem como de 

dispositivos médicos; interpretação e avaliação de prescrições médicas; colheita de 

produtos biológicos, execução e interpretação de análises clínicas; aviamento de receitas 

e sua faturação.  

 

2. Organização física e funcional da farmácia 

2.1 Localização 

A Farmácia Moura (FM) situa-se no centro de Fafe, mais propriamente na Rua 

Montenegro nº 191. Apesar de ser a farmácia mais antiga desta cidade, com 50 anos, é 

considerada pela população em geral como sendo das farmácias mais amplas e 

desenvolvidas da cidade. Isto porque é constantemente atualizada com remodelações e 

inovações que visam sempre o melhor atendimento para o utente.  

 

2.2 Horário de funcionamento 

A FM encontra-se aberta ao público de Segunda-feira a Sábado das 8h30 às 20h30, 

continuamente. Uma vez por semana, a farmácia realiza serviços permanentes em escalas 

de turnos definidos e inscritos no calendário das farmácias de serviço de Fafe. 
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2.3 Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos são fundamentais na organização de uma Farmácia de oficina, 

uma vez que toda a relação comercial desenvolvida está sustentada num modelo de 

atendimento personalizado, em que o utente se fideliza àqueles que vêm como sendo o 

“seu Farmacêutico”. 

Com o objetivo de promover a excelência em função da comunidade, a FM é 

constituída por uma equipa de trabalho jovem, dinâmica e organizada. Assim: 

 Direção Técnica: Dr.ª Alda Maria Santana da Rocha; 

 Farmacêutico-Adjunto: Dr.º Fernando Oliveira 

 Farmacêutica: Dr.ª Carina Alves e Dr.ª Mariana Rocha; 

 Técnicos de Farmácia: Sr. Júlio Carvalho (proprietário), Dr.ª Ana Teixeira, 

Dr.ª Angelique Oliveira, Dr.º João Cunha, Dr.º Pedro Guimarães, Dr.º Filipe 

Sousa; 

 Ajudante técnico: Carlos Rodrigues 

 Pedologistas: Bruna Oliveira; 

 Conselheira em dermocosmética: Bela Baptista 

 Auxiliar de Limpeza: D.ª Rosalina Gonçalves. 

 

2.4 Espaço físico e funcional 

As instalações da FM respeitam as Boas Práticas de Farmácia (BPF) regendo-se pelo 

Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto [1]. Como tal, a FM encontra-se devida e 

facilmente identificada através de uma fachada com uma inscrição “Farmácia Moura” e 

com o símbolo luminoso “Cruz verde”. Para além disso, o nome do Diretor Técnico, o 

horário de funcionamento e a farmácia de serviço também são divulgados, de forma 

visível, no espaço exterior (Anexo 1). A farmácia possui uma entrada acessível a qualquer 

tipo de utente. 

A FM segue as normas vigentes na Deliberação nº 2473/2007, 28 de Novembro, 

dispondo no seu espaço interior das divisões obrigatórias, organizadas separadamente [2]. 

Das quais constam: área de atendimento ao público, zona de receção de encomendas, 

armazém, laboratório (zona de preparação de manipulados) instalações sanitárias e 

gabinetes de atendimento personalizado (cada um deles destinado a podologia, avaliações 

de parâmetros bioquímicos e estética). De forma a garantir o total conforto e comodidade 
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ao utente, bem como o maior profissionalismo possível de toda a equipa a FM apresenta 

também um gabinete de direção técnica, uma zona de recuperação/descanso. 

2.4.1 Zona de atendimento ao público 

Trata-se da zona mais ampla da FM, com um espaço moderno e acolhedor que permite 

uma fácil circulação dos profissionais e interação com os utentes. Nela existem 9 balcões 

de atendimento (4 centrais e 5 laterais). Estes balcões são contornados por prateleiras e 

expositores que reúnem produtos e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) estrategicamente selecionados de modo a chamar atenção do utente, 

nomeadamente: produtos capilares, fitoterapêuticos, de puericultura, nutrição infantil, 

higiene, dermocosmética, suplementos alimentares e ainda produtos sazonais, como 

antigripais, antitússicos, solares. Outro elemento que completa o espaço de atendimento 

ao público é uma balança eletrónica que permite determinar a determinação do peso, 

altura, índice de massa corporal, percentagem de massa gorda, e que incorpora um 

aparelho de medição da tensão arterial. 

2.4.2 Área de receção de encomendas/Aprovisionamento 

Esta zona é restrita, única e exclusivamente, aos funcionários da farmácia e 

fornecedores. Representa o local onde todas as encomendas são rececionadas e 

conferidas, dispondo por isso do equipamento necessário: computador, leitor ótico, 

impressora, telefone, etc. É também um espaço destinado a devoluções, reclamações e 

marcação de preços.  

É também nesta área, que existe um armário com gavetas deslizantes onde os produtos 

farmacêuticos se encontram aprovisionados por ordem alfabética da sua denominação 

comum internacional (DCI) e em função da sua forma farmacêutica. Assim sendo os 

medicamentos estão divididos e organizados da seguinte forma: Pós e granulados; 

Comprimidos e cápsulas (nome comercial); Xaropes e Inaladores; Injetáveis; Ampolas 

bebíveis; Contracetivos orais (pilulas); Comprimidos e cápsulas (genéricos); Cremes e 

pomadas (Externos); Sistemas transdérmicos; Colírios e pomadas oftálmicas; 

Supositórios e enemas; Medicamentos de uso Veterinário; Produtos de Protocolo da 

Diabetes. (Anexo 2). Nesta área, também existem dois armários constituídos por variadas 

prateleiras bem visíveis e de fácil acesso, onde se armazenam os produtos em excesso. 

(Anexo 3). 

Por fim, possui um frigorífico onde se armazenam produtos farmacêuticos que 

requerem condições de armazenamento de 2-8°C (insulinas, vacinas, certos colírios, etc) 

(Anexo 4) [3]. 
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É importante referir que todos os produtos na FM seguem o conceito first expired first 

out (FEFO) em que os primeiros produtos a serem vendidos são os que expiram mais 

rapidamente. 

2.4.3 Área de armazenamento 

É um espaço onde são guardados produtos que apresentem um grande volume ou 

produtos excedentes encomendados em quantidades mais elevadas, por serem produtos 

com elevada rotatividade (fraldas, leites, colutórios, xaropes, etc). 

2.4.4 Laboratório 

É o local onde se procede à manipulação de fórmulas magistrais. É concebido de uma 

bancada lisa que contém um lavatório e todo o material obrigatório e necessário à 

realização de manipulados, assim como, as matérias-primas e os reagentes essenciais. É 

constituído, ainda, por um exaustor e por armários bem organizados. No Laboratório 

também podemos encontrar toda a documentação necessária sobre as matérias-primas 

(fichas de segurança), assim como uma vasta bibliografia que nos auxilia como fonte de 

informação na preparação de manipulados, como por exemplo, o Índice Nacional 

Terapêutico, o Formulário Galénico Português, a Farmacopeia Portuguesa V, VI, VII E 

VIII. 

2.4.5 Gabinetes de atendimento personalizado ao público 

A FM disponibiliza para os utentes dois gabinetes. Um deles é destinado à 

determinação de parâmetros bioquímicos a nível capilar (glicémia capilar, colesterol total, 

triglicerídeos, ácido úrico) e medições da tensão arterial. O outro gabinete destina-se às 

consultas de podologia. Para além disso, os gabinetes também são utilizados como 

espaços de atendimento personalizado e privado, em que o utente se sente mais tranquilo 

e à vontade para conversar com um profissional que assume plena confidencialidade. 

2.4.6 Gabinetes de estética 

A FM é reconhecida por ter uma ampla gama de tratamentos estéticos, realizados por 

profissionais especializados. Para esse efeito possuí 6 gabinetes equipados para o melhor 

conforto do cliente. Os tratamentos realizados na farmácia são: Cavitação; 

Radiofrequência facial; Radiofrequência corporal; Pressoterapia; Hidrolinfa; 

Microdermobrasão; Photocare; Cyclone; Massagens de relaxamento; Massagens 

terapêuticas. Este espaço é igualmente utilizado para a prestação de outros tipos de 

serviço como consultas de nutrição, sessões de acupunctura, fisioterapia e aulas de 

preparação para o parto (Anexo 5).  
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3. Gestão na farmácia 

3.1 Sistema Informático 

O uso de um sistema informático específico para uma farmácia é sem dúvida de 

enorme relevo, por apresentar diversas funcionalidades, indispensáveis na gestão de uma 

farmácia. O software informático utilizado na FM é o Sifarma 2000®. Este software 

permite a gestão de stocks e prazos de validade, receção e criação de encomendas, gestão 

de devoluções e facilita bastante na dispensa de produtos, vendas suspensas e vendas a 

crédito, visto que nestas situações existe de imediato uma atualização de stock. Durante 

o estágio, este programa foi fundamental para garantir o melhor atendimento do utente, 

devido à facilidade de acesso a todas as informações relevantes sobre o medicamento, 

desde a patologia para a qual está destinado às diversas interações.  

 

3.2 Encomendas e aprovisionamento 

3.2.1 Fornecedores e normas de aquisição 

Segundo o artigo a legislação, a aquisição de medicamentos pode ser realizada através 

de distribuidores grossistas (compras de menores quantidades) ou de laboratórios 

(compras em maiores escalas onde são aplicadas frequentemente bonificações e afins; 

com menor frequência) [4]. 

A escolha dos fornecedores baseia-se em diversos aspetos: qualidade do serviço, 

cumprimento da hora de entrega assim como na rapidez e flexibilidade da mesma, 

condições de pagamento, bonificações, descontos e facilidade de devolução de produtos. 

Durante o meu estágio a FM trabalhou essencialmente com a Alliance Healthcare, 

BOTELHO&Rodrigues e em último recurso, caso o produto estivesse em falha nos 

fornecedores anteriores, com a OCP-Portugal. Os produtos de dermocosmética, 

medicamentos sazonais, material ortopédico, leites e fraldas e produtos de alimentação 

especial são diretamente encomendados aos laboratórios. 

3.2.2 Elaboração, receção e conferência de encomendas 

Durante a primeira parte do meu estágio tive a oportunidade de conhecer todo o 

procedimento relativo às encomendas. Embora a maioria das pessoas considere esta fase 

um pouco desnecessária, considero que foi imprescindível para o futuro, uma vez que foi 

quando estabeleci o primeiro contacto com o medicamento/principio ativo, quando pude 

conhecer melhor toda a oferta disponível na FM e também tudo o que está implicado na 

gestão de uma encomenda, desde o sistema informático ao armazenamento.  
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Elaboração de encomendas: 

A realização de encomendas encontra-se, de certo modo, facilitada, uma vez que o 

sistema informático realiza propostas de encomendas consoante o stock mínimo e 

máximo, anteriormente definido pelo farmacêutico. Após esse procedimento, o 

farmacêutico procede à realização e validação da encomenda aos diversos fornecedores, 

tendo em atenção as bonificações e condições especiais que estes podem oferecer 

relativamente a alguns produtos.  

Na FM são realizadas diariamente três encomendas. A primeira até às 13h30, a 

segunda até às 16h30 e a última até às 19h00. Após este procedimento, a listagem de 

produtos encomendados fica registada no computador. Esta listagem será posteriormente 

útil, aquando da receção da respetiva encomenda. 

Receção e conferência de encomendas: 

As encomendas são entregues na farmácia pelos respetivos fornecedores, a horas 

previamente estabelecidas. Os produtos são acondicionados em caixas apropriadas que 

garantem a sua integridade, contendo a identificação da Farmácia de destino e nº do 

contentor. Para além disso, cada encomenda deve ser acompanhada de uma fatura e/ou 

guia de remessa em duplicado. No caso de a encomenda incluir produtos estupefacientes 

ou psicotrópicos, esta vem acompanhada de uma requisição específica em duplicado, cujo 

original será posteriormente arquivada em local estipulado para o efeito e guardado por 

um período de 3 anos, de acordo com a legislação em vigor [5]. 

Utilizando o sistema informático todos os produtos são registados através do leitor 

eletrónico e é confirmado o seu prazo de validade. Posteriormente, verifica-se se o 

número de produtos rececionados é coincidente com os produtos faturados, procede-se à 

confirmação do preço de custo e do preço de venda ao público (PVP). Por fim, regista-se 

o número da fatura ou da guia de transporte e a data de emissão do documento. 

Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia gerar um PVP conforme a margem de 

lucro definida. 

A conferência é finalizada com a verificação do valor total faturado e com o arquivo 

do original da fatura. 

3.2.3 Marcação de preços 

No caso dos produtos de venda livre, não existe um preço de venda fixo e imposto por 

lei, sendo dever da farmácia, a estabelecer e marcar o seu PVP, conforme a margem de 

lucro estipulada e do IVA. Após definir o preço, a ficha do produto é atualizada e são 

impressas as etiquetas onde figuram o preço, o código e o nome.  
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3.2.4 Armazenamento de medicamentos 

Após a receção e verificação da encomenda, procede-se ao armazenamento dos 

produtos de modo a assegurar a rotação da mercadoria. Os medicamentos devem ser 

armazenados de acordo com as suas especificações, tais como temperatura, humidade e 

luminosidade, de modo a garantir a sua estabilidade [3]. 

Esta fase é bastante importante pois permite uma contextualização dos locais de 

armazenamento e respetivos produtos, estruturando de certa forma o seu nome comercial, 

principio ativo e finalidade terapêutica. 

Na FM, os medicamentos encontram-se armazenados por ordem alfabética e de 

acordo com a sua forma farmacêutica (comprimidos, injetáveis, colírios, xaropes, 

soluções, sistemas transdérmicos, inaladores, produtos vaginais, ampolas e cremes/ 

pomadas) produtos de protocolo e medicamentos veterinários. Os produtos de frio são 

devidamente armazenados no frigorífico, à temperatura de 2-8ºC. Os MNSRM 

encontram-se armazenados nas gavetas, expositores ou gondolas existentes na farmácia. 

3.2.5 Controlo de prazos de validade 

Na FM de forma a garantir o controlo adequado dos prazos de validade dos 

medicamentos dispensados, é feita mensalmente uma lista de produtos com prazo de 

validade inferior ou igual a 1 mês para leites e produtos de dietética; e inferior ou igual a 

3 meses para todos os outros produtos. Este procedimento facilita bastante a gestão de 

prazos de validade. 

Importante salientar que sempre que é dispensado um produto que expire no mês 

subsequente, é gerada automaticamente pelo sistema informático uma mensagem de 

alerta sobre a expiração do produto em questão.  

3.2.6 Devolução de produtos 

A devolução de produtos pode ser feita por várias razões: produto com prazo de 

validade expirado ou próximo de expirar, produto danificado, produto não faturado, 

produtos pedidos por engano ou produtos que sejam alvo de recolha por indicação do 

INFARMED ou do laboratório que comercializa. Para realizar a devolução procede-se à 

emissão de uma nota de devolução, onde consta o número da devolução, o nome do 

produto a devolver, o motivo pelo qual o produto é devolvido, a quantidade de cada 

produto, o preço de custo e a taxa de IVA aplicável. Esta nota de devolução (anexo 6) 

deve ser impressa em triplicado para que uma das cópias fique arquivada na farmácia e 

as outras duas cópia sejam enviadas para o fornecedor, carimbadas e assinadas, 

acompanhada do produto a devolver. Deste modo, caso o fornecedor aceite a devolução, 
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deverá enviar um produto igual ao devolvido, mas desta vez, nas devidas condições ou 

uma nota de crédito. No momento em que é realizada a devolução, o sistema informático 

atualiza o stock existente e comunica a Autoridade Tributária, automaticamente. 

Ao longo do meu estágio assisti a todos os tipos de devolução das quais destaco a 

recolha do medicamento Olcadil (devido a um erro nos testes de dissolução no controlo 

de qualidade) após receção da circular informativa do INFARMED (anexo 7). 

3.2.7 Matérias-primas e reagentes 

Quando são rececionadas matérias-primas e reagentes, inicialmente, procede-se à 

confirmação das exigências instituídas pela monografia do produto, sendo essencial que 

estas se complementem com o respetivo boletim de análise. Na FM, preenche-se uma 

etiqueta com o código da substância, fornecedor, data de compra e PVF, para posterior 

cálculo do preço dos manipulados.  

 

4. Classificação e distinção dos medicamentos e outros produtos 

existentes na farmácia 

Segundo o descrito no artigo 33º do Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto as 

farmácias podem dispensar diversos produtos, ao qual são atribuídas designações 

específicas. 

 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Consta no Decreto-Lei nº 209/94, de 6 de Agosto que os Medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) são todos os medicamentos que possuam uma das seguintes 

características [6]:  

 Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica ou 

em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar;  

 Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica; 

 Sejam destinados a administração por via parentérica. 

Estes medicamentos necessitam, portanto, de uma receita médica válida para serem 

dispensados ao doente. 
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4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM correspondem aos medicamentos que não preenchem nenhum dos 

requisitos impostos para os MSRM. São medicamentos não comparticipáveis, com 

exceção dos casos mencionados na legislação. 

 

4.3 Medicamentos manipulados 

O doente é considerado como o elemento central de todo o sistema de saúde e, como 

tal, este deve ter acesso aos medicamentos mais adequados para o seu perfil 

fisiopatológico. Estes podem ser preparados pela indústria farmacêutica ou por 

farmacêuticos comunitários, em pequena escala. Os medicamentos manipulados têm 

ganho cada vez mais relevância para os farmacêuticos, por constituírem um importante 

fator de proximidade com os doentes [7].  

Durante o meu estágio tive oportunidade de preparar os seguintes manipulados: 

Vaselina salicilada a 2%, solução alcoólica de ácido bórico à saturação, solução de 

Minoxidil 5% e Suspensão Oral de Trimetoprim a 1%, todos eles preparados de acordo 

com o descrito no Formulário Galénico Português, tendo sempre por base as Boas Práticas 

de Preparação de Medicamentos Manipulados, constantes da Portaria n.º 594/2004 de 2 

de junho [8]. 

 

4.4 Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

A prática da medicina homeopática tem sido cada vez mais explorada em Portugal. 

Um medicamento homeopático é 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 [9]. Embora este tipo de produtos 

não tenha grande saída na FM, um deles salienta-se, o Oscillococcicum®, utilizado para 

tratamento de estados gripais e que é bastantes vezes pedido. Pelo feedback da população 

apresenta resultados rapidamente e é de fácil administração. 

 

4.5 Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Os géneros alimentícios para uma alimentação especial são adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas pessoas, tais como pessoas que 

apresentam o metabolismo perturbado ou outras condições fisiológicas especiais e 

também no caso de lactentes [10]. Este tipo de alimentos podem ser caracterizados como: 
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a) produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética padrão; b) 

produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética adaptada a uma 

doença, anomalia ou situação sanitária específica e c) produtos alimentares 

nutricionalmente incompletos [11]. 

 

4.6 Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos constituídos apenas por substâncias ativas 

provenientes de plantas e que são concebidos para serem utilizados sem vigilância de um 

médico para fins de diagnóstico, prescrição e monitorização do tratamento [9]. 

No entanto, estes produtos possuem efeitos adversos, contraindicações, toxicidade e 

possíveis interações, tal como qualquer outro medicamento. Foi possível constatar que a 

população em geral se encontra mal informada e é frequente o consumo em excesso de 

produtos fitoterapêuticos. Como tal, torna-se de extrema importância, aquando da 

dispensa, o aconselhamento farmacêutico adequado que vise a correta utilização destes 

produtos por parte do utente.  

 

4.7 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Produto cosmético corresponde a qualquer substância ou mistura destinada a ser 

colocada em contacto com as partes externas do corpo (epiderme, sistemas piloso e 

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

tendo em vista, limpar, perfumar, modificar aspeto, proteger ou corrigir odores corporais 

[12].  

Apesar de poderem ser prescritos, estes produtos são na sua maioria, dispensados por 

aconselhamento farmacêutico. Portanto, é indispensável que o farmacêutico diferencie 

situações passíveis de correção por produtos deste tipo, como pequenas afeções 

dermatológicas, de situações que requeiram atenção médica, como situações em que se 

conclua que a lesão não é ligeira e que, pelo contrário, necessita de uma avaliação 

especializada. 

 

4.8 Produtos e medicamentos de uso veterinário  

A maior parte deste tipo de medicamentos cedidos na FM, destina-se a animais de 

companhia, principalmente a cães e a gatos, sendo os produtos mais solicitados destinados 

a desparasitação, contraceção, higiene e prevenção de doenças.  
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Este tipo de medicamentos requer de uma inscrição de fundo verde “USO 

VETERINÁRIO”, sendo armazenados e conservados num espaço distinto dos 

medicamentos de uso humano. 

 

4.9 Dispositivos médicos 

São considerados dispositivos médicos quaisquer aparelhos, instrumentos, 

equipamentos, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os 

suportes lógicos usados para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido 

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

metabólicos [13].  

Os dispositivos médicos estão divididos em quatro classes de risco, atendendo a 

parâmetros como a vulnerabilidade do corpo humano e os potenciais riscos decorrentes 

da conceção técnica e do fabrico. Esta classificação (Anexo 8) é atribuída pelo seu 

fabricante tendo em conta as regras de classificação estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 

145/2009, de 17 de junho 

 

5. Dispensa de medicamentos 

Na dispensa clínica de medicamentos cabe ao farmacêutico avaliar de modo 

sistemático (em todos os doentes e para todos os medicamentos) o processo do uso de 

medicamentos, procurando, identificando e resolvendo os problemas relacionados com 

os medicamentos, com a finalidade de prevenir resultados negativos associados à 

medicação que possam ser evitáveis. Desta forma, o farmacêutico encontra-se numa 

posição privilegiada e fundamental na saúde do utente, por se situar entre a seleção do 

medicamento (prescrição, indicação e automedicação) e a administração do mesmo pelo 

doente [14]. 

 

5.1 Receitas Médicas 

Desde que entrou em vigor a Portaria nº137-A/2012 de 11 de Maio a prescrição tem 

de ser feita por via eletrónica, salvo casos excecionais (Anexo 9). Para além disso, a 

prescrição de um medicamento inclui, obrigatoriamente, a respetiva denominação comum 

internacional da substância ativa (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, 

a posologia e o número de embalagens. [15].  
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Importante ter conhecimento de que dentro deste modo de prescrição, existem exceções 

em que a prescrição pode incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou 

indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado, tais como: 

 Medicamento com substância ativa para o qual não existe medicamento 

genérico correspondente; 

 Justificação técnica do prescritor:  

Exceção a): Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito,  

Exceção b): Suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância 

ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial, 

Exceção c): Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 

As receitas médicas de MSRM podem ser classificados em [16]:

 

Entrou em vigor este ano um novo sistema de prescrição médica: Nova Receita 

Eletrónica, em que os medicamentos vão ser prescritos pelo médico através do uso de 

cartão de cidadão. O médico continuará a prescrever os seus medicamentos por princípio 

ativo ou DCI, permitindo-se ao utente continuar a tomar a opção na Farmácia pelo 

medicamento mais barato. Será um processo gradual com um longo período de adaptação 

e embora ainda numa fase muito inicial tive a oportunidade de utilizar o dispositivo de 

leitura do Cartão do Cidadão e, definitivamente, será benéfico para as farmácias por ser 

prático, inovador e sustentável.  

 

5.2 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

 

Receita médica renovável

• Válidos por 6 meses, com 3 vias;

• Tratamentos prolongados.

Receita médica especial

• Estupefacientes ou psicotrópicos;

• Medicamentos com risco de abuso, toxicodependência ou uso ilegal;

• Precaução pelas propriedades ou recente introdução da substância.

Receita médica restrita

• Utilização reservada a meios especializados: uso exclusivo hospitalar 
ou pacientes em tratamento ambulatório.
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Os MSRM pressupõem a existência de uma receita médica válida (Anexo 10). No 

momento de dispensa o farmacêutico deve garantir a validade da receita, que é 

confirmada pela inclusão dos seguintes aspetos: 

 Número da receita, local e data de prescrição;  

 Identificação e assinatura do médico prescritor;  

 Dados do utente: nome e número de utente do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), número de beneficiário da entidade financeira responsável (se 

aplicável);  

 Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

letras “O” ou “R" (se aplicável);  

 Identificação do medicamento: prescrição por DCI ou por marca (se 

aplicável);  

 Apresentação, posologia, duração do tratamento, número de embalagens.  

É dever do farmacêutico informar o doente sobre o medicamento comercializado que 

apresente o preço mais baixo, considerando sempre todas as opções, inclusive os 

genéricos disponíveis. Toda a informação relativa ao medicamento (desde posologia, 

condições de armazenamento, modo de administração, entre outra) deve ser sempre 

fornecida ao utente, mesmo que não solicitada. 

No ato da dispensa de medicamentos a receita médica deve ser devidamente datada, 

assinada e carimbada (por ambas as partes), devendo ser impressos informaticamente os 

respetivos códigos identificadores no verso das receitas. A receita é guardada num local 

apropriado para mais tarde ser conferida/corrigida e, por fim, executar a sua faturação.  

 

5.3 Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica, têm de ser prescritos isoladamente e em receita especial, identificadas por 

receita especial, “RE” (Anexo 11).  

No ato de dispensa destes medicamentos o farmacêutico regista informações relativas 

ao doente e médico, e verifica a identidade do adquirente (através do documento de 

identificação ou de qualquer outro documento, desde que contenha a fotografia do titular, 

neste caso o titular deverá assinar o verso da receita). O farmacêutico deve assinar e anotar 

no verso da receita o nome, nº e data de B.I., carta de condução ou nº de cartão de cidadão 

e data da dispensa [16]. A cópia destas receitas, bem como o Documento de Psicotrópicos 
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(Anexo 11) têm de ser mantidos na farmácia durante 3 anos, sendo que devem ser 

arquivadas por ordem de aviamento.  

 

5.4 Comparticipações de medicamentos 

De acordo com a atual legislação o sistema de comparticipação de medicamentos é 

aprovado através de um regime geral ou de um regime especial. No regime geral a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é variável consoante o escalão: 

Escalão A: 90%, Escalão B: 69%, Escalão C: 37% e Escalão D: 15% [17, 18]. 

Relativamente ao regime especial a comparticipação do Estado é efetuada em função: 

 Dos benificiários: em que a comparticipação do Estado no escalão A é 

acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % para pensionistas; 

 Das patologias ou de grupos especiais de utentes: comparticipação limitada ao 

diploma mencionado na receita pelo prescritor. 

Apesar de existirem diversas entidades que, asseguram a comparticipação de 

medicamentos (p. ex. CGD, SAMS, SAVIDA), foi possível constatar durante o estágio 

que o SNS é o organismo que apresenta maior representação na FM em comparação com 

outros organismos. 

A portaria nº 364/2010, de 23 de Junho define o preço máximo de venda ao público 

dos reagentes (tiras-teste), agulhas, lancetas e seringas destinadas aos doentes com 

diabetes (tabela 1).  

Tabela 1 – Preços estipulados para os produtos de protocolo da diabetes, segundo a 

portaria 364/2010 de 23 de Junho. 

O PVP dos reagentes (tiras -teste) para determinação de glicemia, agulhas, 

seringas e lancetas 

Para determinação de glicose no sangue 0.5829 € 

Agulhas e seringas 0.1145 € 

Lancetas 0.0916 € 

O PVP dos mesmos produtos, quando destinados aos utentes do SNS e dos 

subsistemas públicos de saúde 

Para determinação de glicose no sangue 0.4263 € 

Agulhas e seringas 0.0838 € 

Lancetas 0.0670 € 

No caso de embalagens com mais de 50 tiras para determinação de glicose no 

sangue, deduz -se 10 % ao preço unitário referido nos números anteriores 
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O estado comparticipa o preço dos produtos mencionados anteriormente quando 

destinados a utentes do SNS e dos subsistemas públicos de saúde e de acordo com 

determinados termos (tabela 2).  

 

Tabela 2 – Termos de comparticipação do estado relativamente aos produtos para 

prevenção e protocolo da diabetes.  

Valor máximo da comparticipação do Estado no custo de 

aquisição das tiras -teste para pessoas com diabetes 
85 % do PVP* 

Valor máximo da comparticipação do Estado no custo de aquisição 

das agulhas, seringas e lancetas para pessoas com diabetes 
100 % do PVP* 

(*) PVP correspondente ao mencionado na tabela 1. 

 

6. Medicamentos e produtos manipulados 

A realidade atual aponta para que os medicamentos manipulados ocupem um lugar 

próprio no arsenal terapêutico moderno, complementando os disponibilizados pela 

indústria farmacêutica [7]. Através da adequação da dosagem das substâncias ativas, da 

sua associação e da possibilidade de adequar a base excipiente do medicamento, é 

possível a personalização da terapêutica ao perfil fisiopatológico de cada doente, o que 

acaba por criar uma fidelidade com a farmácia. 

Todos os medicamentos manipulados na farmácia são identificados através de um 

número de lote que permite a sua rastreabilidade. Deve ser impressa uma etiqueta onde 

consta o nome do manipulado e a sua fórmula quantitativa, identificação da farmácia e 

do diretor técnico, nome do utente e do médico prescritor, data de preparação, prazo de 

validade e PVP calculado. 

 

7. Receituário e faturação 

A faturação da Farmácia consiste no processo através do qual as receitas são 

organizadas por lotes (lotes de 30) e de acordo com a entidade comparticipadora, de modo 

a que a Farmácia receba a parte do medicamento que não foi paga. O sistema 

informatizado é responsável por atribuir um número de receita, lote e serie, consoante o 

organismo. Na FM todas as receitas são duplamente corrigidas para garantir que não haja 

erros de forma a evitar a devolução de receitas. 
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 No final de cada mês, é efetuado o fecho de todos os lotes, envolvendo-se o lote com 

o respetivo “verbete de identificação de lote” (Anexo 12). Esta documentação deverá da 

relação de resumo de lotes.  

Diariamente, os Correios de Portugal (CTT) recolhem na farmácia toda a informação 

compilada relativa ao SNS, que é posteriormente enviada para o Centro de Conferências 

de Faturas. Relativamente aos outros organismos a informação é enviada, pela farmácia, 

para a Associação de Farmácias de Portugal. O Centro de Conferência de Faturas 

posteriormente envia um comprovativo de entrega de receituário, bem como notas de 

devolução de receituário com irregularidades, que são devidamente corrigidas e incluídas 

na faturação do mês seguinte. 

 

8. Automedicação  

Atualmente, a automedicação tem vindo a ser uma realidade crescente. Segundo as 

Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária a automedicação consiste na 

iniciação de um tratamento por iniciativa própria do doente. Nestas ocasiões o 

farmacêutico acaba por exercer uma função muito importante, devendo sempre orientar 

a utilização do medicamento solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação 

se realize sob uma indicação adequada e segundo o uso racional do medicamento [3]. 

Contudo esta prática é limitada a situações clínicas bem definidas, contempladas no Despacho 

nº 17690/2007, de 23 de Julho [19].  

Tive a oportunidade de deparar-me diversas vezes com esta situação enquanto 

estagiava e a minha primeira preocupação foi sempre garantir o correto uso do 

medicamento, para a finalidade a que se destina. Foi percetível que algumas pessoas que 

se automedicam, cometem erros na utilização do medicamento, como tal recorria a uma 

série de perguntas sempre que possível: se a terapêutica era recorrente, se sabia como 

tomar, se sabia explicitamente para que servia o medicamento, etc... 

 

9. Farmácia clínica 

A farmácia clínica não é mais do que a aplicação da atividade farmacêutica em função 

do doente, tendo por objetivo assegurar uma maior eficácia e segurança dos 

medicamentos e incentivar a população a adotar um estilo de vida saudável e apropriado 

ao seu estado de saúde.  
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É, portanto, necessário que se estabeleça uma relação de confiança entre o 

farmacêutico e o utente através do diálogo e de uma assistência personalizada para que o 

farmacêutico consiga consolidar a sua posição. 

Para que tudo isto seja possível, a farmácia permite que o utente faça um controlo 

permanente de determinados parâmetros bioquímicos e fisiológicos, levando a que este 

possua um papel ativo no controlo e na promoção de hábitos de vida adequados para uma 

vida saudável. 

Na FM existem 2 gabinetes de atendimento personalizado destinados a diversos 

efeitos: avaliação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação, realização de testes de gravidez, consultas de 

nutrição e podologia, entre outros. 

 

9.1 Determinação da glicemia 

O controlo da glicemia capilar assume grande importância quer no controlo de 

disfunções metabólicas dos hidratos de carbono quer no controlo da Diabetes Mellitus.  

A Diabetes Mellitus é uma disfunção metabólica de etiologia múltipla caracterizada 

por uma hiperglicemia crónica, devida a distúrbios no metabolismo dos hidratos de 

carbono, lípidos e proteínas. Resulta da ausência ou deficiência na secreção e/ou ação da 

insulina. Os sintomas, quando existentes, são a polidipsia, a poliúria e a polifagia.  

As complicações mais frequentemente observadas da Diabetes Mellitus são o 

processo degenerativo aterosclerótico com trombose, enfarte do miocárdio, perturbações 

circulatórias nos membros inferiores, neuropatia diabética somática e autonómica e 

insuficiência renal. 

O controlo da glicemia capilar é realizado quer por pessoas a quem ainda não foi 

diagnosticada a patologia, que pretendem controlar os seus níveis de glicemia, quer por 

pessoas a quem já foi diagnosticada a patologia, mas que por razões diversas não 

conseguem manter os níveis desejáveis, pelo que requerem vigilância e seguimento 

profissional. Os valores desejáveis para os níveis de glicemia são <120 mg/dL em jejum 

ou <180 mg/dL 2h após a refeição. O valor obtido é sempre apontado num livrete e 

entregue ao utente, para que se possa fazer um acompanhamento contínuo e possam ser 

comparados valores para verificar a eficiência da terapêutica. 

Desde 1998 que existe uma parceria entre o SNS e outras entidades do setor no sentido 

de desenvolver e implementar o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes. 

Este programa tenciona gerir de forma integrada a diabetes e reduzir a sua incidência, 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Moura 

 

18 

 

atrasar o início das complicações major e reduzir a morbilidade e mortalidade associada 

à doença [20].  

 

9.2 Determinação da pressão arterial 

O controlo da pressão arterial é de extrema importância, uma vez que, quando 

controlada permite evitar doenças cardiovasculares. Para além disso, a avaliação 

frequente deste parâmetro permite perceber se realmente existe resposta à terapêutica, se 

será necessário alterar dosagens ou mesmo alterar a substância ativa. 

A pressão arterial é a tensão que o sangue exerce contra a parede das artérias durante 

a sua circulação e é medida em milímetros de mercúrio (mmHg). Apesar de tabelados, os 

valores de pressão arterial variam de indivíduo para indivíduo e oscilam ao longo do dia, 

elevando-se com o aumento de atividade, esforço físico ou psicológico, estado emocional, 

etc. Para uma correta avaliação é, portanto, necessário que a pessoa esteja em repouso, 

pelo menos 15 minutos antes da medição e, se possível, efetuar duas medições diárias 

para efetuar uma comparação. 

Durante o estágio, várias vezes avaliei a pressão arterial, e pude constatar que, de 

facto, é um problema muito comum. Como tal, sempre que o utente apresentava valores 

acima dos normais tentava alertá-lo e informá-lo acerca de medidas não farmacológicas 

que poderiam ajudar a reduzir os seus valores, tais como: adotar um estilo de vida 

saudável, com uma alimentação equilibrada, com baixo teor em sal; cessação tabágica; 

prática de exercício físico. 

 

9.3 Perfil lipídico 

A determinação do perfil lipídico é importante para avaliar o risco de desenvolvimento 

de doença cardiovascular. Os principais lípidos do sangue correspondem ao VLDL 

colesterol (associado a lipoproteínas de muito baixa densidade), ao HDL colesterol 

(associado a lipoproteínas de elevada densidade), LDL colesterol (associado a 

lipoproteínas de baixa densidade) e aos triglicerídeos.  

O HDL colesterol tem por função retirar o colesterol das células, enquanto o LDL 

colesterol é responsável pelo transporte do colesterol para as células periféricas (quando 

em níveis não desejáveis, pode trazer complicações para a saúde, uma vez que o seu 

aumento leva à acumulação de gorduras nas artérias, estreitando-as ou entupindo-as). 

Os triglicerídeos são a principal forma de armazenamento de lípidos, no Homem e, 

portanto a maior reserva de energia.  
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A dislipedimia (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia ou redução do HDL 

colesterol), apenas se manifesta quando surgem complicações coronárias. Tal facto leva 

a que uma grande percentagem da população sofra deste problema sem qualquer suspeita 

e, por esse motivo, o alerta dos profissionais de saúde, incluindo dos profissionais que 

trabalham na FM, para o controlo deste parâmetro tem sido cada vez maior. 

A FM permite a determinação do colesterol total e dos triglicerídeos, a partir de uma 

amostra de sangue capilar, utilizando tiras diferentes. Antes da determinação dos 

triglicerídeos, o farmacêutico deverá assegurar-se que o utente fez um jejum 12 horas e 

não ingeriu álcool no dia anterior, contrariamente à determinação do colesterol que pode 

ser efetuada a qualquer hora. Isto porque estes valores são significativamente afetados 

pela ingestão de alimentos. 

 

9.4 Determinação do ácido úrico 

A determinação da uricémia capilar não é muito frequente na FM, sendo procurada, 

geralmente, apenas por pessoas com valores de uricémia antecedentes aumentados ou 

com sintomatologia dolorosa. O ácido úrico constitui o produto final do metabolismo das 

bases púricas (adenina e guanina).  

Valores de ácido úrico aumentado são um fator de risco para o aparecimento de 

doenças como a gota, cálculos renais e insuficiência renal crónica. 

Os cristais de ácido úrico podem também depositar-se nos rins, causando cálculos 

renais, insuficiência renal e como consequência uma pressão arterial elevada. Esta 

patologia é mais comum no homem, podendo também afetar a mulher. Os valores de 

referência para o ácido úrico são entre 3,4-7,0 para os homens e 2,4-5,7 para as mulheres. 

 

9.5 Teste de gravidez 

Embora seja um teste de fácil leitura e manuseamento, é muitas vezes solicitado na 

farmácia e, por isso, tive oportunidade de realizá-lo. O teste de gravidez baseia-se na 

pesquisa de uma hormona gonadotrófica coriónica (hCG), na urina da mulher. O teste 

deve ser realizado com a primeira urina do dia ou de pelo menos de quatro horas, uma 

vez que aí a concentração de hCG se encontra mais elevada, o que diminui os falsos 

negativos. Esta deve ser recolhida num recipiente esterilizado.  

Em caso de resultado positivo, deve-se aconselhar a utente a marcar uma consulta com 

um médico/ginecologista e informá-la dos cuidados a ter durante a gravidez. 
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9.6 Administração de injetáveis 

A FM é diariamente procurada para a administração de injetáveis subcutâneos (ex: 

enoxaparina) e vacinas não incluídas no plano de vacinação (ex: vacina da gripe). Deste 

modo, é uma mais-valia que os farmacêuticos tenham formação na administração de 

vacinas e injetáveis. 

 

10.  Valormed 

A VALORMED é uma sociedade responsável pela gestão de resíduos de embalagens 

e de medicamentos fora de uso, fundada pela Indústria Farmacêutica, Distribuidores e 

Farmácias, com o objetivo de remover e tratar os resíduos de medicamentos de acordo 

com as propriedades que lhes são intrínsecas e, assim, contribuir para a manutenção da 

saúde pública e ambiental.  

Os farmacêuticos e profissionais de saúde da farmácia devem sensibilizar a população 

para as boas práticas ambientais e informar as pessoas de que não devem eliminar os 

medicamentos usados juntamente com os outros resíduos. Para isso, dispõem na sua 

farmácia de um contentor de cartão, onde podem colocar os medicamentos em desuso ou 

fora de prazo. 

 

11.  Marketing  

Sem dúvida alguma que, na atualidade, esta área é imprescindível para manter os 

clientes informados e a par de todas as novidades. Como tal, a FM dispõe de uma página 

de facebook e de uma página pessoal onde são publicitadas várias campanhas de 

descontos, informações úteis sobre determinadas patologias, os diversos tratamentos 

desenvolvidos na FM relativamente a dermofarmácia e cosmética, entre outros pontos 

importantes.  

 

12.  Formação continuada 

Ao longo do meu estágio curricular assisti a diversas apresentações de produtos na 

FM através do trabalho de diversos delegados/conselheiros dos laboratórios de indústria 

farmacêutica: Lierac®, Uriage®, Skinceuticals®, Boiron®. Para além disso tive a 

oportunidade de ir a duas formações:  

 ESPAÇO VETERENÁRIO, realizada no Porto, no dia 21 de Abril, com 

duração de 3 horas. 
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 Anti contraceção oral e doenças cardiovasculares, realizada em Guimarães, no 

dia 12 de abril, com duração de 4 horas. 

 

13.  Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

Integração na farmácia e 

dinâmica de trabalho 
 

Encomendas e aprovisionamento 

Avaliação de parâmetros bioquímicos 

 
Observação e aprendizagem de 

atendimento ao público 
  

Preparação de manipulados 

 Receituário (organização de receitas e 1ª correção) 

 
Atendimento ao 

público 
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PARTE II 

1. Rosácea 

1.1 Contextualização da escolha do tema 

Durante o meu estágio deparei - me várias vezes com pessoas que apresentavam 

rosácea sem que o soubessem e, na grande maioria quando as abordava sobre esta 

patologia, não faziam a menor ideia da sua existência. Como tal, visto ser uma doença de 

pele bastante comum e que requer alguns cuidados acrescidos, para além da normal 

limpeza e hidratação, achei que seria uma mais-valia, não só para mim como estagiária 

mas também para toda a equipa e utentes, abordar mais aprofundadamente este tema e 

poder fazer um aconselhamento mais especializado e profissional. Como meio de 

transmissão da informação optei por criar um póster acerca da rosácea, que foi exposto e 

estava à disposição de todos os utentes para que o pudessem ler (Anexo 13). 

 

1.2 O que é a rosácea? 

Rosácea trata-se de uma doença inflamatória crónica da pele com uma incidência 

significativa na população jovem adulta, sendo as mulheres as mais afetadas [21-23]. 

Aparece normalmente em pessoas com mais de 30 anos, que começam por apresentar 

rubor nas bochechas, nariz, queixo e testa, sendo que existe uma maior predileção para o 

nariz, no caso dos homens. Com o tempo o rubor pode tornar-se mais notório e os vasos 

sanguíneos podem tornar-se salientes e visíveis [24,25]. 

 

2.5 Fisiopatologia 

A patogénese da rosácea não se encontra totalmente esclarecida, no entanto, diversos 

estudos remetem para o fato de ocorrer uma alteração na resposta imunitária inata do 

indivíduo, que é considerada a primeira linha de defesa do sistema imunológico [22,23]. O 

organismo num estado mais debilitado reage a certos estímulos externos de forma 

anormal, sendo estes detetados pelos recetores de reconhecimento do sistema imunitário. 

Os fatores externos são diversos, desde a exposição à radiação UV, stress (que aumenta 

consideravelmente o “flushing”) desequilíbrios hormonais, presença de ácaros (Demodex 

folicullorum), infeção gástrica por Helicobacter pilori, temperaturas muito elevadas ou 

muito frias, consumo de álcool ou cafeína (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Hipóteses patogénicas para a rosácea. Adaptado de [21,22]. 
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Mecanismo patogénico/fator de risco Explicação 

Sistema imunitário inato anormal 

A resposta imunitária inata protege o 

organismo contra a infeção bacteriana.  

Na rosácea: ↑ catelicidina que torna a resposta 

imunitária disfuncional. 

Radiação UV 

↑ Produção de ROS que leva ao aumento de 

MMPS, resultando no dano dos vasos 

sanguíneos. 

Modificações vasculares ↑  Fluxo sanguíneo na pele afetada. 

Barreira epidérmica disfuncional ↑ Perda transepidérmica de água. 

Inflamação neurogénica 
Neuro mediadores libertam estímulos nervosos 

no local da lesão que causam vasodilatação. 

Ácaros 

Demodex são comensais da pele e encontram-

se facilmente em casos de rosácea. 

Estafilococos também estão envolvidos na 

patogénese da rosácea. 

H. pilori. 

 

Consequentemente, é induzida a cascata de sinalização e são ativadas moléculas 

efetoras como espécies reativas do oxigénio (ROS), citocinas, catelicidinas e quimiocinas 

que podem modificar a estrutura dérmica e causar alterações vasculares, degeneração do 

colagénio, infiltração linfocitária e recrutamento de neutrófilos [21,24]. Todos estes fatores 

contribuirão para o desenvolvimento da rosácea e para o aparecimento de todos os sinais 

e sintomas (Figura 1).  

 

Figura 1 - Sequência fisiopatológica para o desenvolvimento da rosácea e respetivos 

sinais/sintomas. Adaptado de [21,22]. 
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1.3 Diagnóstico de rosácea 

Este tipo de patologia é muito variável de pessoa para pessoa, por isso requer um 

diagnóstico personalizado e adequado ao estilo de vida de cada utente. A rosácea 

desenvolve-se gradualmente e o correto diagnóstico na fase mais inicial é fundamental 

para que não ocorra progressão para uma fase mais avançada.  

A maioria das pessoas não reconhece que apresenta esta patologia dérmica, uma vez 

que, normalmente, a rosácea apresenta episódios intermitentes de rubor, “flushing” ou 

“blushing”, que acabam por ser associados a situações do estilo de vida de cada um. 

 

a. Principais sinais e sintomas 

A rosácea afeta tipicamente o rosto, maioritariamente as zonas central. Para o seu 

diagnóstico terá de estar presente pelo menos um dos sinais primários de rosácea (tabela 

4). Normalmente, estes sinais são transitórios e podem ocorrer independentemente [24,26].  

Para além dos sinais primários, existem outros sinais que são caraterísticos da rosácea 

e podem aparecer concomitantemente. Entre eles destacam-se a irritação ocular com ardor 

e prurido (proporcionam conjuntivites e inflamação das pálpebras), edema, pele seca 

(pode originar dermatite eczematosa) e sensação de ardor e prurido [26]. 

 

Tabela 4 – Sinais primários da rosácea. Adaptado de [21,26].  

 

b. Classificação “standard” da rosácea 

"Flushing"

• Corresponde à típica sensação de onda de calor com eritema 
transitório, na zona central do rosto.

• Mais comum nas crianças.

Eritema (vermelhidão ou rubor)

• É um sinal persistente causado pela dilatação dos vasos 
sanguíneos do rosto.

Pápulas ou pústulas

• Têm origem no folículo sebáceo e caracterizam-se pela infiltração 
de neutrófilos.

Telangiectasia

• Carateriza-se pela presença de vasos sanguíneos visíveis.

• São bastante comuns na rosácea, mas não necessários para o seu 
diagnóstico.
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Este tipo de classificação admite 4 tipos de rosácea, sendo possível e bastante comum 

a progressão para estados mais avançados. Também existem casos de pacientes que 

possuem mais de um tipo de rosácea ao mesmo tempo, sendo estes casos mais propícios 

à progressão [26]. 

Tabela 5 – Classificação dos diferentes tipos de rosácea. Adaptado de [21-23]. 

 

 

1.4 Tratamento não farmacológico: cuidados diários 

Apesar de não existir nenhuma opção para prevenir o aparecimento da rosácea, os 

pacientes com este diagnóstico podem aumentar a possibilidade de manter esta condição 

em remissão. Para isso é fundamental que se reconheçam e evitem os fatores de risco 

mais propícios para o desenvolvimento da rosácea. 

Para além disso, um passo chave é o cuidado de pele diário adaptado à situação em 

questão, bem como o uso de cosméticos não irritantes, hipoalérgicos e não 

comedogénicos. É indispensável o uso diário de proteção solar com FPS 50, e, se possível 

fazer várias aplicações durante o dia [22,24].  

A medicação que o paciente está a tomar deve ser revista, para identificar, e se 

necessário descontinuar os fármacos que possam exacerbar o “flushing” e rubor, como os 

betabloqueadores [22]. Nestes casos, o utente deve ser revisto pelo seu dermatologista.   

Qualquer pessoa diagnosticada com rosácea deverá ter os seguintes cuidados diários: 

Tipo 1: Rosácea eritemato- telangiectásica

• Episódios recorrentes de “flushing” (ondas de calor) com 
vermelhidão intensa na face.

• Poderão estar presentes pequenos vasos sanguíneos visíveis na 
face e a pele poderá tornar-se mais seca.

Tipo 2: Rosácea pápula-pustulosa

• Presença de eritema, pápulas e pústulas, localizadas 
preferencialmente na face central.

• Possível confusão com acne comum, embora as lesões sejam 
mais nodulares.

Tipo 3: Rosácea fimatosa

•Hipertrofia e espessamento da pele, tornando-a irregular.

•É o tipo de rosácea mais incómodo e aparece 
normalmente no nariz.

Tipo 4: Rosácea ocilar

• Sensação de corpo estranho nos olhos, ardor, picadas, 
comichão, secura e visão turva.

• Também poderão estar presentes pequenos vasos sanguíneos e 
edema.
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I. Executar a limpeza de pele, dia e noite, utilizando um desmaquilhante 

indicado para peles sensíveis (sob a forma de gel /loção removível com água). 

Deve ser evitado o uso de toalhitas. 

II. Hidratar a pele, dia e noite, utilizando um creme ou sérum adequado ao tipo 

de pele e consoante a necessidade de hidratação. 

o Pele oleosa-mista: produtos num formato mais fluído ou gel. 

o Pele seca: produtos mais nutritivos, em forma de creme ou sérum. 

Os produtos para terem o seu máximo de absorção devem ser utilizados do mais 

líquido para o mais espesso. 

III. Pode utilizar-se, uma ou duas vezes por semana, à noite, um sérum contendo 

retinol, que irá diminuir a irritação e reduzir os fatores inflamatórios que 

contribuem para a rosácea. 

IV. Proteger da radiação solar (radiação UVA e UVB), utilizando protetor solar 

com FPS 50. 

V. A vermelhidão pode ser corrigido através da utilização de um corretor com 

cor verde, que por serem cores complementares, anulam-se. 

VI. Devem evitar-se os fatores de risco como: locais muito quentes ou frios, 

alimentos picantes ou quentes, banhos muito quentes e situações de stress. 

 

1.5 Tratamento farmacológico 

A principal preocupação no tratamento da rosácea é atenuar os sinais e/ou sintomas 

mais evidentes, utilizando o tratamento mais adequado.  

A escolha do veículo para o tratamento é fundamental uma vez que este influencia a 

eficácia de ação e tolerabilidade, fatores bastante relevantes para peles sensíveis [22]. O 

tratamento desta patologia, normalmente, requer a prescrição pelo dermatologista. 

Na rosácea ocular utiliza-se, principalmente, antibióticos orais (mais normalmente 

tetraciclina) e antibióticos para uso tópico (metronidazol ou ácido fusídico). Neste tipo de 

rosácea é desaconselhado utilizar lentes de contacto. 

Em situações em que a rosácea é severa é necessário um tratamento mais agressivo 

sendo utilizada a isotretinoína oral. Este tratamento também pode ser utilizado nos casos 

em que há resistência aos tratamentos mais habituais [24]. A isotretinoína diminui o 

tamanho das glândulas sebáceas e altera a queratinização cutânea. Como seria de esperar, 

por ser um tratamento agressivo para a pele, são diversos os efeitos adversos (tabela 6), 

sendo desaconselhado o seu uso em grávidas. 
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Em estados muito avançados de rosácea, que envolvem alterações fibróticas 

irreversíveis, como rinofima, a resposta à isotretinoína é ineficiente sendo nestes casos 

aconselhada a cirurgia cosmética, tal como criocirurgia ou laser [21,24,25]. 

Tabela 6 - Tratamento para a rosácea. Adaptado de [21,22,24,25,27,28]. 

Sinais/ Sintomas Tratamento 

Edema 
Massagem facial 

Produtos refrescantes 

Sintomas vasculares 

Laser 

Luz pulsada 

Ácido retinóico tópico  Apresenta alguns efeitos 

adversos como secura da pele, eritema, ardor e picadas.  

Pápulas/ Pústulas 

Antibióticos orais: 

* METRONIDAZOL  

 Ação anti-inflamatória e diminuição do eritema; 

 Perfil de tolerabilidade;  

 Eficácia favorável;  

 Diminui eritema. 

* TETRACICLINA  

 Normalmente é tratamento de primeira linha. 

* ÁCIDO AZELÁICO  

 Ação anti- inflamatória (inibe ROS produzidos por 

neutrófilos) e queratolítica;  

 Não mutagénico e não teratogénico;  

 Perfil de tolerabilidade favorável;  

 Normalmente utilizado para tratamento da rosácea 

papulopustular;  

 Facilmente adquirido através da dieta em alimentos 

como centeio, cevada e trigo. 

* SULFACETAMIDA SÓDICA E SULFÚRICA 

* ERITROMICINA 

* CLINDAMICINA 

* TRETINOÍNA 

Flushing Hipotensivos betabloqueadores 

Rosácea ocular 

Antibióticos orais  

 Tetraciclina 

Antibióticos para uso tópico  

 Metronidazol 

 Ácido fusídico 

Rosácea severa 

* ISOTRETINOÍNA 

 Secura das mucosas, 

 Pele e olhos; 

 Efeito teratogénico 
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1.6 Conclusão 

Embora a população se comece a preocupar cada vez mais com os cuidados diários 

da pele e a sua adequada proteção solar, verifiquei que realmente não têm perceção de 

que existem peles sensíveis, que podem imergir em rosácea. E que existem tratamentos e 

cuidados específicos que se devem ter perante estas situações. 

Em relação ao póster realizado penso que obteve o sucesso esperado, utilizei uma 

linguagem simples e clara, que despertou de forma considerável o interesse das pessoas 

para saberem mais acerca do tema. Consegui captar a atenção dos utentes e sinto-me 

concretizada por ter contribuído na FM, para um atendimento mais profissional e 

específico. 

  

2. Suplementos antes, durante e após a gravidez 

2.1 Contextualização e importância da atividade 

Sempre tive um enorme interesse em saber um pouco mais sobre a realidade durante 

a gravidez e o fato de não me sentir muito à vontade em abordar esta temática, enquanto 

fazia atendimento, foi a principal razão para que o abordasse. Com isto pretendia fornecer 

às utentes o máximo de informação para que todas as mulheres que estivessem nesta 

situação, ou pudessem estar futuramente, tivessem informação suficiente para que tudo 

decorresse o mais tranquilamente possível. Para além disso, pretendia também 

desenvolver o meu conhecimento e destreza nesta área para poder prestar o melhor 

atendimento. Com este objetivo, resolvi elaborar uns panfletos informativos (Anexo 14) 

que coloquei à disposição dos utentes para que pudessem adquiri-los. 

 

2.2 Mudanças fisiológicas na gravidez  

2.2.1 Hormonas 

Durante a gravidez o metabolismo materno é alterado por hormonas que redirecionam 

os nutrientes para a placenta e glândulas mamárias e, para além disso, medeiam a 

transferência de nutrientes para o desenvolvimento do feto [29]. 

Logo após a implementação do óvulo existe um aumento de algumas hormonas que 

são fundamentais para o correto desenvolvimento da gravidez (tabela 7). 
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Tabela 7 – Alterações hormonais durante a gravidez. Adaptado de [30]. 

 

2.2.2 Volume sanguíneo e composição 

Há um aumento do volume sanguíneo e a hemoglobina (Hb) e o hematócrito (Ht) 

diminuem no 2º trimestre da gravidez e sobem novamente no 3º trimestre, devendo ser 

monitorizados neste último trimestre para evitar anemias [29,30]. 

 

2.2.3 Peso corporal 

O ganho de peso durante a gravidez é uma das alterações físicas mais normais que 

ocorre devido aos produtos da conceção (feto, líquido amniótico e placenta) e pelo 

aumento dos tecidos maternos (expansão sanguínea, aumento do fluído extracelular, 

alargamento do útero, glândulas mamárias e tecido adiposo). Está recomendado que o 

aumento de peso na gravidez ronde os 12.5 kg. 

Quando não se verifica este aumento de peso poderá ocorrer um atraso no crescimento 

intrauterino e aumenta também o risco de mortalidade perinatal [30]. 

 

2.3 Necessidades nutricionais durante a gravidez 

Uma dieta saudável e equilibrada é fundamental para evitar a necessidade de 

suplementação antes, durante e após a gravidez. A gravidez é uma situação especial em 

que aumentam as necessidades de energia, proteínas, vitaminas e minerais. A dieta 

Gonadotrofina coriónica humana (hCG)

• Esta hormona é responsável por manter em funcionamento o corpus luteum, que 
permite a manutenção da gravidez ao impedir a mentruação e nova ovulação;

• Detetável na urina. 

Lactogénio placentário

• Promove o crescimento das glândulas mamárias

Progesterona e estrogénio

• Produzidas no corpus luteum e são importantes para manter o involvimento 
uterino e o desenvolvimento da placenta;

• A progesterona estimula a respiração materna, relaxa o músculo liso no utero e 
trato gastrointestinal e pode atuar com imunosupressor na placenta;

• O estradiol e estrona (derivados do sangue materno) vão estimular o crecimento 
uterino, desenvolvimento da mama e melhorar o fluxo sanguíneo uterino; 

• Para além disso o aumento de estrogénios vai estimular a transformação uma 
linha celular (somatotrofos) em mamotrofos, responsáveis pela produção de 
prolactina.
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materna deve aportar nutrientes energéticos e não energéticos (vitaminas e minerais) em 

quantidade suficiente para o desenvolvimento do feto e para que seja mantido o seu 

metabolismo durante os 9 meses de gestação [31]. No entanto, na maioria das grávidas, 

uma correta alimentação não excluí a necessidade de suplementação em vitaminas e 

minerais. Isto porque a exigência nutricional é crescente durante a gravidez e lactação [32]. 

 

ENERGIA 

Durante o 1º trimestre não se verifica um aumento significativo na dispensa de energia 

e ganho de peso, como tal é recomendado um consumo adicional energético apenas no 2º 

e 3º trimestre (340 e 450 kcal). Estes valores serão válidos para grávidas bem nutridas, 

porque o corpo acaba por se adaptar ao aumento dos requisitos energéticos, tornando mais 

energia eficiente através da redução da atividade física e atividade metabólica [29,30]. 

 

VITAMINAS  

A suplementação de micronutrientes pode diminuir a morbilidade materna e a 

mortalidade, diretamente através do tratamento de patologias associadas com a gravidez 

ou indiretamente através da redução do risco de complicações durante o parto [29]. 

a. Ácido fólico 

O ácido fólico e o folato (forma obtida naturalmente) são as duas formas 

hidrossolúveis da vitamina B9 [33,34]. O ácido fólico é usado pelas células para a síntese 

de novo de timidina, adenina e guanina, 3 nucleótidos fundamentais para sintetizar o 

ADN. Durante a gestação o folato materno tem potencial para aumentar o crescimento 

tecidular e a replicação no feto e/ou placenta. Para além disso, esta vitamina funciona 

como cofator em diversas reações biológicas do corpo humano [34,35]. 

O ácido fólico não pode ser sintetizado no organismo, no entanto, é facilmente obtido 

através da dieta pelo consumo de vegetais verdes, feijões, nabiças, couve-de-bruxelas, 

laranjas e comidas orgânicas como fígado. 

O primeiro trimestre da gravidez é um período crucial para o desenvolvimento dos 

tubos neurais, sendo esta a fase de maior exigência de ácido fólico. Por esta razão deve 

ser garantido que a mulher antes da conceção tenha os níveis adequados de ácido fólico 

para evitar defeitos nos tubos neurais (DTN) ou malformações congénitas [33-35]. Caso não 

tenha deverá ser recomendado um suplemento de ácido fólico de 0.4 mg/dia [31 e 32].  

Nos casos em que é reconhecido o risco de DTN é recomendada uma maior 

quantidade de folato (5mg/dia) e os seus níveis devem ser monitorizados regularmente. 
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Exemplos em que há aumento do risco de DTN são: mulheres que tomem 

anticonvulsionantes, que lhes tenha sido diagnosticada Diabetes mellitus antes da 

conceção, história familiar de DTN, várias gravidezes, anemia hemolítica ou tratamento 

com fenitoína [32 e 34]. 

Níveis reduzidos de ácido fólico também podem originar outras situações como 

nascimento prematuro, baixo peso à nascença, abruptio placentae, aborto espontâneo ou 

anemia megaloblástica [30 e 34]. 

 

b. Vitamina B12 

Esta vitamina tem como função ajudar na formação dos glóbulos vermelhos e é 

também essencial para o sistema nervoso. Quando a mulher é vegetariana é necessário o 

suplemento em vitamina B12 durante a gravidez e lactação [30 e 32]. 

É importante salientar a deficiência em vitamina B12 pode ser mascarada pela 

suplementação em folato. Este pode corrigir a anemia associada com a vitamina B12 mas 

não é capaz de corrigir as alterações no sistema nervoso [33].  

  

c. Vitamina D 

A principal função da vitamina D é manter a homeostasia do cálcio e apenas pode ser 

obtida de forma exógena, através da dieta. Todas as formas de vitamina D são 

transportadas, através da placenta, para o feto. A deficiência em vitamina D pode originar 

desordem do metabolismo do cálcio (na mãe e no filho), incluindo hipocalcemia e tetania 

neonatal, hipoplasia do esmalte dentário infantil ou osteomalacia materna [30]. 

A deficiência em vitamina D pode ocorrer em mulheres em que a exposição à radiação 

solar é quase nula, mulheres com pele escura, mães de crianças com raquitismo, mães 

com IMC> 30. Quando ocorre em crianças e neonatos está normalmente associada com 

desenvolvimento esquelético debilitado e aumento da incidência de convulsões. Em 

relação à mãe pode induzir a osteoporose numa fase mais tardia [32]. 

 

d. Vitamina K 

Vitamina fundamental na síntese hepática de proteínas envolvidas no processo de 

coagulação. Como tal, é recomendada em pessoas que sejam medicadas com 

anticonvulsionantes. 

Outras situações exigem o consumo de suplementos com vitamina K como: gravidez 

tardia, mulheres com diagnóstico de colestase na gravidez devido à diminuição de 
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absorção de vitamina K. pode ser administrada via oral ou parentérica consoante o 

paciente e a preferência clínica [32].  

 

MINERAIS 

a. Ferro 

A necessidade de ferro na gravidez e lactação é particularmente pronunciada devido 

à expansão do volume de glóbulos vermelhos, perda sanguínea durante o parto e as 

exigências que acompanham o desenvolvimento do feto e da placenta [36].  

O ferro é constituinte da Hb e por isso participa no transporte de oxigénio. A 

deficiência em ferro afeta o sistema imunitário, reduzindo a reação de hipersensibilidade 

e a atividade citotóxica dos fagócitos. Adquire, portanto, uma grande importância para 

manter a saúde da mãe e diminuir o risco de infeção [29]. 

Geralmente, a suplementação com ferro é recomendada para mulheres com risco 

particular de deficiência em ferro. Isto inclui mulheres: 

* vegetarianas, 

* com anemia,  

* com gestação múltipla, 

* que apresentam uma dieta inadequada,  

* com perda sanguínea crónica (hemorroidas ou menorragia), 

* com Hb em valores limites no 1º trimestre da gravidez, 

* medicadas concomitantemente com ácido fólico [32 e 36].  

Não é recomendada a suplementação em ferro durante os 9 meses de gravidez. 

 

b. Iodo 

Tem um papel imprescindível na síntese de hormonas tiroideias da mãe que possuem 

uma ação fundamental no metabolismo celular e no processo de desenvolvimento e 

funcionamento de todos os órgãos, especialmente do sistema nervoso central (SNC).  

O cérebro humano desenvolve-se durante a vida pré-natal, e um défice de iodo, 

sobretudo na primeira metade da gravidez, pode repercutir de forma irreversível no 

desenvolvimento neurológico do bebé [31 e 37]. 

A incidência de deficiência em iodo tem aumentado significativamente resultado da 

insuficiente ingestão na dieta, uma vez que este mineral não pode ser sintetizado e 

armazenado no organismo. Como tal, deve ingerir-se diariamente, sendo que poucos 

alimentos contém iodo na sua constituição [31 e 32]. A deficiência em iodo durante a 
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gravidez pode gerar perda fetal, nados-mortos, cretinismo, bócio endémico ou atraso 

mental no recém-nascido [29 e 31]. 

Segundo a OMS a deficiência em iodo, depois da fome extrema, é a primeira causa 

de atraso mental e paragem cerebral no mundo. Por esta razão a OMS tornou obrigatório 

a iodização universal do sal [31].  

 

c. Cálcio 

É o mineral mais abundante no organismo e é essencial para a manutenção da estrutura 

óssea, transmissão do impulso nervoso, excitabilidade neuromuscular, coagulação do 

sangue, permeabilidade celular e ativação enzimática [31]. A homeostasia do Ca2+ é 

mantida por formação de um complexo entre a vitamina D, a hormona paratiroide e a 

calcitonina [29].  

A absorção do cálcio aumenta logo no início da gravidez, principalmente a nível 

intestinal, isto para facilitar transferência da mãe para o feto, mantendo os níveis 

plasmáticos e ósseos maternos. 

O suplemento de cálcio deverá restringir-se a mulheres de alto risco como, as 

gestantes de países pouco desenvolvidos, adolescentes, subgrupos com ingestão 

diminuída de cálcio ou alto risco de pré-eclâmpsia [31].  

Uma vez que o cálcio inibe o ferro (heme ou não-heme) quando necessária a 

suplementação dos 2 minerais estes devem ser consumidos separadamente, de forma a 

evitar interação entre eles e que ambos exerçam as suas funções [29].  

 

OUTROS NUTRIENTES 

a. Ácidos gordos (ómega-3 e ómega-6) 

Os lípidos são elementos estruturais importantes das membranas celulares que 

cumprem funções energéticas e de reserva metabólica, e são parte da estrutura básica de 

algumas hormonas e sais biliares [31].  

Os ácidos gordos essenciais (AGE) mais importantes e os mais ativos biologicamente 

são o ácido docosahexaenoico (DHA) e o ácido eicosapentaenoico (EPA) [32]. 

O aumento do consumo de ómega-3 está associado a menor probabilidade de parto 

prematuro, maior peso do recém-nascido, diminuição do risco de desenvolver 

hipertensão, maior desenvolvimento do sistema nervosa e da função visual e melhoria das 

funções postulares, motoras e sociais dos prematuros [38 e 39].  
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b. Taurina  

É um aminoácido materno que desempenha um papel importante no desenvolvimento 

do bebé. Está associada a mecanismo protetores da pele e cabelo. 

 

2.4 Regulação endócrina durante a lactação 

Durante a lactação o ideal é que a mulher tenha uma alimentação equilibrada para que 

sejam repostos todos os nutrientes necessários ao bebé. Nesta fase os suplementos apenas 

devem ser utilizados em casos restritos, uma vez que alguns suplementos podem ser fonte 

de alérgenos para os bebés. 

O estabelecimento e manutenção da lactação está sob influência de um complexo 

conjunto de mecanismos de controlo neuro endócrino. Depois do parto, o aumento dos 

níveis de prolactina e a ausência de estrogénios e progesterona resulta na produção de 

leite, fenómeno conhecido como lactogénese. O primeiro leite é grosso, rico em minerais 

e fatores imunes (como lactoferrina e IgA) e pobre em lactose e proteínas. A prolactina é 

necessária para manter a produção de leite [30].  

 

2.5 Conclusão  

Com a gravidez é crescente a preocupação da mulher, tanto a nível alimentar com a 

nível medicamentoso, o que pude comprovar durante o estágio, ao atender algumas vezes 

grávidas, fazendo várias questões sobre este ou aquele medicamento/alimento.  

Penso que o panfleto sobre suplementos alimentares para grávidas cumpriu o objetivo 

principal de informar e dar uma noção geral dos suplementos existentes no mercado. 

Houve recetividade por parte das pacientes que por diversas vezes questionavam se 

poderiam levar o panfleto para casa. Em caso de dúvidas mostrei sempre disponibilidade 

para esclarece-las.  

Penso que o feedback que obtive dos restantes profissionais da farmácia foi bastante 

positivo, gostaram do meu trabalho e consideram que poderia ter um enorme interesse 

para a farmácia, chegando a sugerir que realizasse mais panfletos ou posters. No entanto 

não pude fazê-lo por escassez de tempo. 

 

3. Exposição a temperaturas extremas: ondas de calor 

3.1 Contextualização e importância da atividade 
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Após ter recebido uma proposta do Centro de Saúde de Fafe para participar numa 

atividade didática sobre proteção solar denominada: “Avós e netos” considerei uma mais-

valia poder fazer parte deste projeto (Plano de Contingência Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo de calor).  

Nunca é demais informar os utentes acerca da exposição solar e achei ainda mais 

importante o facto de incluir os grupos etários mais suscetíveis: idosos e crianças. Para 

isso, foi realizada uma palestra no parque da cidade de Fafe, disponível para toda a 

população interessada, que abrangia temas como proteção, hidratação e descanso.  

 

3.2 O que são ondas de calor? 

As alterações extremas dos fenómenos climáticos constituem graves riscos para a 

saúde humana, com aumento significativo do número de mortes associadas ao calor 

intenso [40].  

Segundo a IPMA uma onda de calor acontece quando a TºC máxima do ar é maior 

5ºC que o valor máximo das TºC diárias no período de referência, durante um período de 

6 dias consecutivos. Segundo a OMS onda de calor corresponde a períodos persistentes 

em que a temperatura se encontra muito elevada para a estação em questão [41].  

A exposição a temperaturas elevadas e ondas de calor depende de vários fatores entre 

os quais a frequência, gravidade e duração de exposição, a dimensão da população 

exposta e a sua vulnerabilidade [41]. 

 

3.3 População mais suscetível  

Diversos fatores de risco podem afetar a adaptação do organismo ao “stress térmico”. 

Entre eles os mais comuns são [40 e 42]:  

 Idade extrema  Recém-nascido, crianças e idosos;  

 Patologias crónicas  Diabetes, insuficiência renal, Parkinson, 

hipertiroidismo, entre outros; 

 Medicação  Anti hipertensores, antidepressivos, antiarrítmicos, diuréticos, 

neurolépticos, etc; 

 Pacientes dependentes nas atividades de vida diárias; 

 Obesidade; 

 Isolados a nível social. 
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As pessoas de maior idade estão mais vulneráveis em situações de calor extremo 

devido à alteração da sua capacidade para sentir a sede e da diminuição da capacidade 

termorreguladora, através da transpiração. 

 

3.4 Resposta fisiológica ao calor intenso 

A temperatura corporal segue um ritmo circadiano sendo que o seu pico mais elevado 

verifica-se ao anoitecer. A temperatura corporal normal no ser humano (normotermia ou 

eutermia) é cerca de 36,5ºC e é mantida pelo hipotálamo e balanceada por um equilíbrio 

entre a taxa de ganho e perda de calor pelo corpo (figura 2).  

Os principais processos para que o corpo expulse calor são: convecção, irradiação e 

evaporação pelo suor. Basta que a temperatura aumente 1ºC para que os termorrecetores, 

dispersos pela pele, tecido e órgãos profundos, detetem essa alteração térmica. Estes 

recetores permitem a transmissão de informação ao centro termorregulador do hipotálamo 

que desencadeia a resposta para elevar a dissipação de calor, através de 2 mecanismos: 

aumento do fluxo sanguíneo na pele e segregação de suor, para que o calor evapore [41,42]. 

 

Figura 2 – Resposta termorreguladora. Adaptado de [44]. 

 

3.5 Efeitos do calor intenso sobre a saúde  

Nos casos em que a exposição ao calor é extrema, principalmente durante dias 

consecutivos, é possível que surjam doenças devido ao calor intenso, como as cãibras por 
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calor, golpes de calor e esgotamento devido ao calor. Estas situações, consoante a sua 

gravidade podem exigir emergência médica.  

 

Tabela 8 – Doenças relacionadas com o calor. Adaptado de [40-42]. 

 

A ingestão de líquidos é muito pertinente para prevenir o aparecimento de efeitos 

adversos resultantes da exposição ao calor intenso, devendo o paciente ingerir quantidade 

de água significativa, mesmo não sentindo sede. Para além disso, deve procurar locais 

frescos ou com ar condicionado e proteger-se devidamente durante a exposição solar [41].  

 

3.6 Atividade “Avós e netos” 

O Centro de Saúde de Fafe (CSF), a convite da Câmara Municipal de Fafe 

desenvolveu uma sessão formativa “Avós e netos” (integrada no dia de avós e netos) 

destinada aos grupos etários mais vulneráveis a temperaturas extremas. Com este 

propósito, o CSF sugeriu um alargamento a outros setores na área da saúde, 

nomeadamente, o setor farmacêutico. A FM respondeu positivamente ao convite e desta, 

forma fez parte deste projeto.  

O objetivo desta atividade foi promover a divulgação de informação e 

recomendações/orientações à população sobre os níveis de alerta e medidas a adotar em 

GOLPE POR CALOR

• Acontece quando o sistema de controlo de temperatura deixa de
funcionar, impedindo a libertação do calor no suor para que o
corpo arrefeça.

• Sintomas: TºC do corpo elevada, pele quente e seca, falta de ar,
desidratação, dor de cabeça, náuseas, tonturas, insuficiência
respiratória.

ESGOTAMENTO POR CALOR 

• Ocorre devido à desidratação e eliminação excessiva do sódio e
eletrólitos pela sudação, ou combinação de ambas as situações.

• Sintomas: sede e fraqueza , falência circulatória, sintomas
nervosos, cansaço, náuseas, vómitos, arrepios, palidez,
taquicardia e hipotensão.

CÃIMBRAS POR CALOR 

• Pode resultar de exposição excessiva ao calor, ou de exercício
fisico intenso, com transpiração abundante e hidratação
inadequada.

• Sintomas: contrações musculares involuntárias e dolorosas.
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caso de uma onda de calor. A sessão foi divulgada através de flyers dispersos pela cidade 

(Figura 3). 

A divisão do espaço foi feita em 3 pontos de informação que pretendiam distinguir os 

3 principais cuidados a ter em situações de temperaturas extremas: proteção, hidratação 

e descanso (Figura 3). 

 

Ponto de informação nº 1: PROTEÇÃO  

Neste ponto eram recebidas as pessoas (avós e netos) e pretendia-se fazer um 

esclarecimento dos cuidados a ter relativos à proteção solar, desde aplicação de protetor 

solar à utilização de vestuário apropriado.   

Foi recomendada a aplicação de protetor solar (com FPS igual ou superior a 30) de 2 

em 2 horas, em todas as partes do corpo expostas diretamente ao sol.  

A utilização de vestuário adequado é essencial para que o calor excessivo seja 

libertado. Por isso, foi transmitido ao público-alvo que deve utilizar-se peças de roupa 

leves, largas e frescas, de preferência de algodão ou poliéster. Quando o tecido for mais 

denso, deve optar-se por cores mais claras. Caso seja menos denso, as cores escuras serão 

a melhor opção. Aconselhou-se também a utilização de óculos de sol. 

Foram oferecidos chapéus, fornecidos pela câmara, de forma a incentivar o seu uso, 

principalmente os mais jovens. 

 

 

Figura 3 – Ponto de informação 1 onde eram recebidas as pessoas. 
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Ponto de informação nº 2: HIDRATAÇÃO (bebedouros) 

Neste local foi oferecida uma garrafa de água a todos os participantes. Estes foram 

informados da extrema importância que a hidratação tem em situações de muito calor. 

Tanto as crianças como os idosos quando sujeitos a temperaturas muito elevadas 

apresentam um risco elevado de desidratação rápida, sendo a quantidade relativa de água 

que possuem no seu peso corporal mais importante, comparativamente aos adultos. 

 

Ponto de informação nº 3: DESCANSO (locais frescos, à sombra) 

No 3º e último lugar pretendia-se demonstrar que por vezes o descanso é essencial 

para evitar doenças devido ao calor intenso. Nas horas de maior calor (entre as 11 e as 

17h) deve procurar-se zonas com sombra, para evitar a exposição solar e o aquecimento 

extremo do corpo.  

Foram disponibilizadas cadeiras e mantas à sombra, para que as pessoas descansassem 

e se refrescassem. Neste local, havia várias formas de entretenimento para as crianças e 

idosos, tais como jogos didáticos, material de pintura, entre outros. 

 

Figura 4 – Ponto de informação nº 3: local fresco onde podiam descansar e disfrutar 

de uma tarde de lazer.  
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3.7 Conclusão 

A atividade “Avós e netos” teve bastante aderência por parte da população, superando 

as expectativas. Penso que este tipo de projetos, em que temos um contacto direto com a 

sociedade, são a melhor forma para que os profissionais possam promover a saúde. Após 

passagem nos 3 pontos de informação, as pessoas saiam com uma noção mais clara e 

objetiva de como agir em situações de temperaturas extremas.   

Foi um privilégio enorme ter a oportunidade de contactar com a população jovem e 

idosa, sendo bastante gratificante sentirmo-nos úteis na nossa sociedade, de uma forma 

tão simples. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Vista exterior da Farmácia Moura. 

 

 

 

Anexo 2 – Gavetas deslizantes para arrumos de genéricos e colírios. 
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Anexo 3 – Zona de arrumo de excessos para acesso imediato. 

 

 

Anexo 4 – Frigorífico para armazenamento de medicamentos que necessitam de 

condições de TºC especiais. 

 

 

Anexo 5 – Gabinete de atendimento personalizado (tratamentos cosméticos). 
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Anexo 6 – Exemplar de uma nota de devolução por diferentes motivos. 
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Anexo 7 – Exemplo de uma circular informativa da recolha voluntária de lotes de 

medicamento Olcadil. 
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Anexo 8 - Classificação dos dispositivos médicos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

145/2009, de 17 de Junho que descreve o regime jurídico dos dispositivos médicos: 

 

Classificação Exemplos 

Dispositivos de classe I – 

baixo risco 

(utilização temporária) 

sacos coletores de urina, fraldas e pensos para 

incontinência, meias de compressão, pulsos, meias e 

joelheiras elásticas, canadianas, seringas sem agulha, 

algodão hidrófilo e ligaduras. 

 

Dispositivos médicos de 

classe IIa - Médio risco 

(utilização a curto-prazo) 

 

compressas de gaze hidrófila, pensos de gaze não 

impregnados com medicamentos, adesivos oclusivos 

para uso tópico, agulhas das seringas e lancetas 

 

Dispositivos médicos 

classe IIb - Médio risco 

(utilização a longo-prazo) 

 

 

material de penso para feridas ulceradas extensas e 

crónicas, material de penso para queimaduras graves, 

canetas de insulina, preservativos, dispositivos 

destinados especificamente a serem utilizados na 

desinfeção, limpeza, lavagem ou hidratação de lentes 

de contacto, soluções de conforto para portadores de 

lentes de contacto 

 

Dispositivos médicos 

classe III - Alto risco 

 

preservativos com espermicida, pensos com 

medicamentos, dispositivos que incorporam uma 

substância medicamentosa e que constituem um único 

produto não reutilizável e em que a ação da substância 

é acessória à do dispositivo 
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Anexo 9 – Situações em que pode ser feita a prescrição por via manual, segundo a 

Portaria nº 137 - A/2012. 
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Anexo 10 – Exemplar de uma receita de pensionista reformado (RO). 
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Anexo 11 – Exemplar de uma receita de psicotrópico. 
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Anexo 12 – Exemplo de um verbete de identificação de lote do plano de 

comparticipação 48 (SNS-pensionista). 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Moura 

 

53 

 

Anexo 13 – Poster exposto na farmácia sobre a rosácea. 
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Anexo 14 – Panfleto informativo acerca de suplementos para grávidas. 
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1. Introducción  

Las practicas tuteladas en oficina de farmacia san un paso esencial para completar el 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. De este modo se pretende garantizar la 

preparación de lo estudiante, el futuro farmacéutico, para proporcionar atención médica a fin 

de servir a la comunidad con la mejor competencia y calidad posible. 

El farmacéutico de oficina como profesional altamente cualificado, tiene un papel clave en 

la asistencia a la población, como es el profesional de la salud que tiene el último contacto 

directo con el usuario. Su conocimiento técnico y científico le permite obtener un papel clave 

en la comunidad, siendo de los profesionales de la salud en que la mayoría de los usuarios 

poseen más confianza. 

El objetivo de esta etapa es mostrar la realidad de una oficina de farmacia y el papel del 

farmacéutico en la sociedad. De este modo, se pretende que el alumno incorpora actividades 

más impuestos para la acción farmacéutica, como el desarrollo y la preparación de la forma 

farmacéutica del medicamento; adquisición, almacenamiento y dispensación de medicamentos 

de uso humano, veterinario y productos sanitarios; interpretación y evaluación de las 

prescripciones; colecta de productos orgánicos, ejecución e interpretación de los ensayos 

clínicos; dispensación de los ingresos y su facturación. 

 

2. Organización de la farmacia 

a. Localización e horario de funcionamiento 

La Farmacia Claudio Coello (FCC) localizase en el centro de Madrid, más específicamente 

en la calle Claudio Coello, 74. Aunque ser una farmacia pequeña, tiene una localización 

privilegiada, en una calle muy concurrida, con muchas oficinas, negocios y clínicas. 

La farmacia encuentra se abierta al público de lunes a sábado, de las 9h a las 21h, 

ininterrumpidamente. Mis practicas fueran hechas por alternancia de turnos (turno de la tarde: 

15h-21h; turno de la mañana: 9h-15h). 

 

b. Recursos humanos 

La titularidad de la farmacia es responsabilidad de la farmacéutica Pilar Gay. El equipo es 

constituido también por una farmacéutica adjunta, Laura González, una técnica, Ana Aux y 

una empleada de limpieza, Longina.  

Cada empleado tiene sus funciones y juntos contribuyen al desarrollo apropiado y 

profesional de la farmacia. Durante mis prácticas tuve la oportunidad de trabajar con todas las 

profesionales que fueran muy preocupadas y cruciales para mi aprendizaje y con los cuales he 

mantenido una relación profesional, más sobretodo alegre y amigable.   

 

c. Espacio físico e funcional de la farmacia 

El exterior de la farmacia está identificado debidamente con una cruz verde luminosa, el 

horario de funcionamiento y el nombre del titular farmacéutico segundo la legislación en vigor 
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[1]. Contiene un escaparate que se va modificando consonante la altura del ano y en 

concordancia con las enfermedades más comunes. También se encuentra un cajetín, al lado de 

la puerta principal, donde se exponen las farmacias de guardia.  

El espacio interior está organizado en: área de servicio al público, zona de recepción, 

revisión y almacenamiento de pedidos, un gabinete de la titular, un almacén y aseos. 

 

i) Área de servicio al público  

El área de atendimiento es muy acogedora, confortable e bien iluminada. Contiene un 

mostrador con dos ordenadores, o sea, dos puntos de venda (Anexo 1). Por detrás de lo 

mostrador tiene unas estanterías, que solamente los profesionales de la salud tienen acceso, en 

que la mayoría dos productos san de origen natural y presentan una diversidad de funciones 

(medicamentos homeopáticos o fitoterapéuticos). Además se pueden encontrar productos 

gripales o vitamínicos. 

Todas las formulaciones orales sólidas se almacenan, por detrás del mostrador, en cajones 

deslizantes por orden alfabético y dividen se en medicamentos de marca y genéricos(Anexo 2).  

Por lo demás en este espacio tenemos bastantes productos expuestos desde una amplia gama 

de productos cosméticos, productos para el pelo, productos de higiene dentaria, productos para 

la hidratación y cuidado de los pies, productos contraceptivos, tiritas o apósitos (Anexo 3).  

Por fin, los clientes disponen de una balanza, una silla para evaluar la presión arterial (PA) 

y un contenedor SIGRE. 

 

ii) Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos 

Los restantes medicamentos se recogen en la zona de almacenamiento de medicamentos, 

en estanterías ordenadas por formula farmacéutica, tal como: jarabes, cremas/pomadas, sobres, 

productos oftálmicos, soluciones y supositorios (Anexo 4). También se encuentran 

medicamentos para reponer el stock, principalmente genéricos. Existe una nevera para 

almacenar todos los productos termolábiles que necesitan de refrigeración.     

Esta área también tiene un ordenador y un lector de código de barras que permiten la 

recepción de pedidos. Todavía se pueden hacer eventuales devoluciones y es el espacio donde 

san recogidos los encargos de los clientes.    

 

iii) Gabinete de titular 

Es el espacio donde san conferidas todas las recetas y recogidas juntamente con toda la 

documentación referente a ellas. Contiene también un armario donde se colocan las fardas de 

todos los profesionales.  
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iv) Almacén 

Es donde se almacenan los productos en mayor cantidad o de gran volumen. También se 

utiliza para recoger expositores. 

 

3. Sistema informático 

El uso de un sistema informático ha facilitado a los farmacéuticos la adaptación a las nuevas 

tecnologías y procesos de gestión, que les permiten mejorar la atención al cliente y, así, 

optimizar el negocio. En la FCC el sistema adoptado es Farmatic®. Mientras hizo las prácticas 

tuve la oportunidad de trabajar diariamente con este sistema y lo considero muy práctico, rápido 

y bastante intuitivo. Este software permite la gestión de stocks, recepción e creación de 

encomiendas, pedido de encargos y devoluciones.  

Una enorme ventaja de este sistema es la posibilidad de generar informes de clientes, que 

permite obtener fácilmente información sobre los clientes y sus consumos. Criándose una 

interface entre el paciente y el farmacéutico, con fin de generar una relación profesional 

centrada en la farmacoterapia y en los problemas de salud referidos por el paciente, con vista a 

resultados óptimos.  

 

4. Gestión de stock, aprovisionamiento y almacenamiento de 

especialidades farmacéuticas 

 

a. Gestión de stocks 

El “stock”, entendido como la cuantidad de existencias de un producto tanto en almacén 

con en los lineales, representa para las oficinas de farmacia el coste principal y su gestión es 

fundamental para el correcto desarrollo del negocio.  

Esta fue una etapa que pude presenciar en mis prácticas diariamente visto que la farmacia 

fue recientemente comprada y toda la gestión de “stocks” tuve de ser reformulada. Por ser una 

farmacia de paso ha observado que el surtido de productos es elevado y que había apenas una 

unidad de la mayoría de los productos, lo que considero una buena estrategia adoptada por la 

farmacia de forma a garantizar la presencia de un “stock” suficiente, pero siempre de forma 

que se almacenamiento en la farmacia también sea rentable.  

Así todos los productos tenían un “stock” mínimo y un “stock” máximo, siendo que el valor 

para grande parte de los productos es 0 y 1, respectivamente. Aquellos productos que más se 

venden como los analgésicos, anti-inflamatorios, protectores de estómago, estatinas o 

hipotensores no siguen el mismo sistema de gestión y los “stocks” mínimos varían mediante lo 

caso. Algo que también he verificado y considero una más valía para la farmacia es la cantidad 

de encargos hechos, creo que es esencial para garantir la fidelidad y confianza del cliente. 
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b. Pedidos 

El sistema informático propone automáticamente una lista de productos mediante lo que se 

va vendiendo. Después de la analice del farmacéutico, que puede incluir o excluir productos, 

se crea el pedido al cual se llama pedido normal o a largo plazo.  La FCC hace informáticamente 

un único pedido al final del día, en primero lugar a Alliance Healthcare y caso no haga, se 

solicita al Centro Farmacéutico Nacional. Durante la mañana se pueden hacer pedidos por 

teléfono, directamente  al laboratorio o almacén, para que podamos tenerlo por la tarde.  

 

c. Recepción 

La recepción de pedidos es hecha a través de Farmatic®. Se tiene que seleccionar el 

proveedor del pedido caso sea el Alliance Healthcare o criar un nuevo pedido caso el 

almacenista sea el Centro Farmacéutico Nacional. Los pedidos de los dos almacenistas llegan 

a la farmacia por la mañana y en caso de pedidos directos por la tarde. En mis prácticas tuve la 

oportunidad de hacer cualquier uno de los pedidos. 

La primera cosa a hacer es recoger, caso haga, los productos que necesitan de ser 

almacenados en la nevera a fin de no interrumpir la cadena de frio.  

Al introducir los productos en el pedido se debe cambiar la fecha de caducidad dos 

productos con “stock” igual o inferior a cero. Después de introducir todos los productos se 

confirma se el número de unidades es correspondiente y posteriormente se mira el precio de 

albarán, el precio de venta al público (PVP) con el impuesto al valor agregado (IVA) y, por fin, 

el descuento. Es importante que al final el precio de albarán y el último precio de coste (PUC) 

obtenido en la recepción sean aproximados al presentado en la factura albarán.  

El último paso es aceptar el pedido y colocar el respectivo número de albarán y fecha de 

pedido. 

Caso algún producto venga equivocado o en estado inadecuado se hace la devolución del 

producto en la hora de recepción.    

 

d. Almacenamiento de especialidades farmacéuticas  

Lo que es esencial en el almacenamiento es la facilidad de acceder al medicamento a fin de 

garantizar un servicio rápido y eficiente a los clientes. Para eso los medicamentos se disponen 

según la política first experied-first out (FEFO), para tener la certeza que los productos con 

caducidad más curta venden primero.  

Para asegurar que los medicamentos san almacenados en las condiciones ideales, las 

farmacias san obligadas a mantener las condiciones de temperatura, humidad y luz [2].  

El momento de almacenamiento fue bastante importante en el inicio de mis prácticas por 

ayudarme a conocer todos los productos existentes en la farmacia (principalmente las marcas 
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comerciales españolas)  y su organización, proporcionando más tarde una mejor atención al 

paciente, ya que conocía bien los productos y podría ofrecerles una mayor variedad. 

 

e. Control de caducidades 

El control de las fechas de caducidad de los medicamentos y otros productos es 

imprescindible para evitar la pierda de productos expirados o mismo para que los 

medicamentos cuando dispensados se encuentren en sus óptimas condiciones para ejercer su 

acción y no causaren efectos adversos [2].   

En la FCC se hace periódicamente el control de caducidades. En el Farmatic® es posible 

generar una lista con los productos en que la fecha de caducidad es en los 3 meses siguientes. 

Los productos que presenten la fecha de caducidad consistente con la lista san colocados en 

local apropiado y al final se devuelven al almacenista. Contrariamente se los productos tiene 

una fecha superior, el stock es mantenido y es cambiada la fecha de caducidad en el  programa 

Farmatic®. 

 

f. Devolución  

La devolución de productos se puede hacer por varias razones: producto con validez 

expirada o cerca de expirar, un producto dañado, producto no facturado, los productos pedidos 

por error o productos que son objeto de recogida. Para hacer la devolución es necesaria una 

parte del albarán para envolver la caja del medicamento en la cual se debe escribir “No interesa” 

y en la otra parte es colocada la pegatina entregada por el distribuidor. Además es necesario 

inserir la devolución en el programa Farmatic® para hacer la corrección de “stocks” por 

retirada de producto. 

 

5. Clasificación de los productos existentes en la farmacia 

En la autorización del medicamento, la Agencia Española de medicamentos e productos 

sanitarios (AEMPS) determinara sus condiciones de prescripción clasificándolo en las 

siguientes categorías: medicamento sujeto a prescripción médica y  medicamento no sujeto a 

prescripción médica [3].  

 

a. Medicamentos no sujetos a prescripción médica obligatoria 

Los medicamentos no sujetos a prescripción médica san aquellos que vayan destinados a 

procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación 

toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica, 

de modo que dichos medicamentos puedan ser utilizados para autocuidado de la salud, 

mediante su dispensación en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que informara, 

aconsejara e instruirá sobre su correcta utilización. 
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Estos medicamentos san designados como medicamentos de venta libre o medicamentos 

over the counter (OTC) y san usados para tratar enfermedades menores que no requieren 

prescripción médica.  

Existen otros medicamentos que también hacen parte de esto grupo: las Especialidades 

Farmacéuticas Publicitarias (EFP) que tienen su precio regulado y son publicitadas en los 

medios de comunicación, por eso todos los precios san fijos.  Todos los restantes productos san 

de precio libre estipulados según la margen de la farmacia.  

Estos san los productos que más se venden en la FCC principalmente los productos 

cosméticos y productos de homeopatía. La farmacia presenta una variedad enorme y en el inicio 

de mis prácticas tuve una cierta dificultad en conocer todos los productos existentes a fin de 

hacer la mejor dispensación posible, pero con el pasar del tiempo me fue habituando y todo se 

tornó más simples.   

 

b. Medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria  

Las medicinas sujetas a receta médica tienen que ser prescriptas por un médico a través de 

una receta médica oficial. Estos medicamentos tienen el símbolo obligatorio específico por la 

legislación (O) [2]. Cabe al farmacéutico garantir la validad de la receta y se los medicamentos 

prescriptos están adecuados al paciente. Estarán en todo caso sujetos a prescripción médica los 

medicamentos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 Puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales 

de uso, si se utilizan sin control medico. 

 Se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en condiciones anormales de 

utilizacion, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud. 

 Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o 

reacciones adversas sea necesario estudiar mas detalladamente. 

 Se administren por via parenteral, salvo casos excepcionales, por prescripcion medica. 

 

i. Medicamentos de uso hospitalario y medicamentos de diagnóstico 

hospitalario  

Especialidades farmacéuticas que, de acuerdo con el Programa de Selección y Revisión de 

Medicamentos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, deben ser 

prescritos por un médico adscrito a los Servicios de un Hospital y las Oficinas de Farmacia 

pueden suministrarlos a los hospitales pero no dispensarlos al público, figurando en el material 

de acondicionamiento el símbolo “H” indicativo de Uso Hospitalario y sin cupón-precinto 

ASSS [4].  

Medicamentos de diagnóstico hospitalario serán dispensados a los usuarios en oficinas de 

farmacia, pero deben ser sometidas al visado de la Inspección correspondiente para su 
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financiación por el SNS,  y llevar un cupón – precinto de ASSS diferenciado, con el símbolo 

“DH” de Diagnóstico Hospitalario en el material de acondicionamiento.  

 

 

ii. Medicamentos de especial control médico 

San aquellos que su utilización pudiera producir efectos adversos muy graves, por lo que 

requieren un control o seguimiento especial. Se identifican por presentaren en el cartonaje la 

leyenda “especial control médico” y las siglas “ECM” junto al código nacional. 

 

6. Libros oficiales y fuentes de información 

Los libros oficiales que son obligatorios en la farmacia son: libro recetario oficial, libro de 

contabilidad de estupefacientes, la Real Farmacopea Española y el formulario nacional. 

El libro recetario oficial (Anexo 5a) sirve para dar la entrada, diariamente, a todas las recetas 

de psicótropos, estupefacientes (lista II y III), exigencias de especial control médico,  fórmulas 

magistrales, medicamentos de uso humano prescriptos en una receta de veterinaria [5].  

Cada dispensación deberá consignar la fecha de dispensación, el número de registro del 

libro (que debe ser escrito en la receta correspondiente), el nombre y apellidos del médico y su 

colegiado, el nombre y apellidos del paciente o DNI, prescripción (na integra) y el número de 

unidades (Anexo 5b). 

Relativamente al libro de contabilidad de estupefacientes (Anexo 6a) es obligatorio para 

cualquier entidad que fabrique, distribuya o dispense medicamentos o substancias 

estupefacientes. Es necesario anotar todos los movimientos de entrada o salida [6]  

En mi farmacia se utiliza el suporte papel y para cada medicamento dispensado se 

consignan los siguientes datos: fecha, número de receta, orden de dispensación o vale, 

identificación de entrada o salida y proveedor o prescriptor (Anexo 6b). En las primeras hojas 

del libro se va haciendo un índice de folios para los diferentes estupefacientes. Cada hoja tiene 

un número folio correspondiente con el medicamento. Esto permite hacer un balance de 

estupefacientes rápidamente y a cualquier momento. Siempre que se encarga un estupefaciente 

es necesario llenar un vale para fornecer al distribuidor en el momento de la entrega del pedido 

(Anexo 6c).  
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Cuadro 1 – Resumen de controle de estupefacientes y psicótropicos [7,8]  

 
ESTUPEFACIENTES PSICÓTROPICOS 

Lista I Lista II Lista III Lista II Lista III Lista IV Anexo 2 

Anotación en el 

libro de 

contabilidad de 

estupefacientes 

Sí No No No No No No 

Anotación en el 

libro recetario 
No Sí No Sí Sí Sí No 

Identificación y 

anotación DNI 

del paciente 

Sí Sí No Sí Sí Sí No  

 

Los farmacéuticos deben consultar el Formulario Nacional, las publicaciones del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las revistas profesionales 

 

7. Dispensación  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define atención farmacéutica como “el 

compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, inquietudes, valores éticos, 

funciones, conocimientos, resposabilidades y destrezas del farmacéutico en la prestación de la 

farmacoterapia, con onjeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y calidad de 

vida del paciente. 

La dispensación, como servicio esencial del ejercicio profesional del farmacéutico, permite 

garantizar el acceso de la población a los medicamentos, ofrecer información suficiente para 

que los pacientes conozcan la correcta utilización de los mismos, así como evitar y corregir 

algunos problemas relacionados con los medicamientos [9]. 
El farmacéutico tiene la obligación de asegurarse que el paciente no tenga indecisiones 

sobre el medicamento, su proceso de uso (posología e instrucciones de uso) y posibles 

reacciones adversas. Esta transmisión de información es fundamental para el uso responsable 

de los medicamentos por parte de los pacientes. Así el farmacéutico colabora de forma directa 

en el control y racionalización del gasto público en medicamentos evitando el uso inadecuado 

de recursos y el consumo indebido de susbtancias [10].   

 

a. Recetas medicas 

 La receta médica es un documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio 

mediante el cual los médicos prescriben a los pacientes los medicamentos o productos 

sanitarios sujetos a prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o bajo su 

supervisión, en las oficinas de farmacia [11].  
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Las recetas, públicas o privadas, pueden emitirse en suporte papel o en suporte electrónico 

y además del cuerpo de la receta, deberán ser complementadas con una hoja que deberá ser 

entregada al paciente, que contiene toda la información acerca de la medicación (Anexo 7) 

[2,11].  

Antes de empezar la dispensación es necesario garantir la validad de la receta. 

Primeramente confirmaba siempre la fecha de dispensación y después verificaba todos los 

datos básicos obligatorios imprescindibles para la validez de la receta como: 

 Datos del paciente: 

o Nombre, dos apellidos y año de nacimiento 

o El código de identificación personal de paciente, recogido en su tarjeta 

sanitaria individual (TSI), esto en caso de recetas públicas 

o El número de DNI o NIE del paciente en las recetas privadas  

 Datos del medicamento prescripto: 

o Denominación del principio/s activo/s o denominación del medicamento 

o Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los 

destinatarios: lactantes, niños, adultos 

o Vía o forma de administración, en caso necesario 

o Formato y número de unidades concretas del medicamento (obligatorio para 

las recetas en suporte papel) 

o Posología  

 Datos del prescriptor: 

o Nombre y dos apellidos 

o La población e dirección donde ejerce 

o Número de colegiado o, en el caso de recetas médicas del Sistema Nacional 

de Salud, el código de identificación asignado por las Administraciones 

competentes y, en su caso, la especialidad oficialmente acreditada que ejerza 

o En las recetas médicas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), 

en lugar del número de colegiado podrá consignarse el número de tarjeta 

militar de identidad del facultativo.  

o Firma 

   

i. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Las especialidades estupefacientes y psicotrópicos deberán tener un control estricto y como 

tal deben estar debidamente almacenadas. Esto porque estos medicamentos causan 

rápidamente la dependencia física y actuando sobre el sistema nervoso central, pueden 

provocar cambios en el comportamiento, cognición y estadio de ánimo [12,13]. 
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Los psicotropicos estan identificados con un símbolo específico que es obligatorio que esté 

presente en su embalaje: ◐. Mientras los estupefacientes se identifican con otro símbolo (●) 

que tiene que estar presente en todas las embalajes [2].  

 

ii. Receta electrónica  

La receta electrónica veo agilizar bastante la dispensación de medicamentos. Presenta 

bastante facilidad de acceso porque solo es necesario pasar la tarjeta del paciente por el sensor 

y luego nos aparecen todos los productos posibles de dispensación para la fecha actual y toda 

la información acerca dos mismos. Existe una hoja designada de “documento justificante de la 

dispensación de receta electrónica” que es emitida por el colegio oficial de farmacéuticos de 

Madrid (COFM) y donde se debe pegar el cupón del medicamento (Anexo 8). Tiene de tenerse 

atención para colocarlo en la posición correcta sien que haga cruzamiento de diferentes 

dispensaciones. Después en final del mes las hojas (cada una con 24 cupones) son enviadas 

para el COFM.  

 

b. Dispensación de medicamentos genéricos y sistema de precios  

Medicamento genérico es la especialidad con la misma forma farmacéutica e igual 

composición cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de 

referencia, cuyo perfil de eficacia y seguridad esté suficientemente establecido por su 

continuado uso clínico [14].  

Los medicamentos genéricos deberán ser designados con la denominación oficial española 

de principio activo o con la D.C.I., esta designación deberá ser acompañada del nombre o marca 

del titular o fabricante. Se identificaran, además, con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico 

Genérico) [3].  

Los EFG, productos de eficacia clinica demostrada y mas economico, exhiben un precio 

más bajo que el precio referencia del conjunto correspondiente, para que sean financiadas por 

el SNS. Se entiende por conjunto la totalidad de las presentaciones de medicamentos 

financiadas que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración entre las que 

existirá, al menos, una presentación de medicamento genérico.  

La existencia de estas especialidades ven facilitando la compra de medicación para una 

grande parte de la populación, que normalmente consume una grande cantidad de 

medicamentos e por veces se ve con dificultad para conseguir pagarlos. Con los EFG esas 

situaciones ya no san tao comunes una vez que el precio presenta una reducción que varía entre 

el 25% y el 50% de lo precio del medicamento original. 

Me depare durante mis prácticas que la mayoría de las recetas estaban prescriptas según el 

principio activo y que normalmente las personas optaban por el medicamento genérico. 

Todavía en algunos casos la prescripción se presentaba por medicamento de marca y yo tentaba 
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dispensar el medicamento más barato para lo paciente. En esos casos raramente lo paciente 

pretendía el producto genérico, mismo explicando que sería lo mismo principio activo, con la 

misma presentación pero de laboratorios diferentes.  

 

c. Dispensación de “Efectos y Accesorios” 

Algunos productos sanitarios constituyen un grupo denominado “Efectos y Accesorios” 

que están identificados en su envase con un cupón-precinto de la Asistencia Sanitaria de la 

Seguridad Social (A.S.S.S.) y estén incluidos en el Nomenclador Oficial de Productos 

Farmacéuticos. Los productos sanitarios con esta denominación se destinan a un tratamiento 

terapéutico o a ayudar al enfermo en los efectos adversos del mismo. La clasificación de estos 

productos se hace según la aportación. Tenemos productos sanitarios con aportación normal 

(algodones, gasas, esparadrapos, parches oculares,…) y productos sanitarios con aportación 

reducida (sondas, apósitos, bolsas o accesorios de ostomía, bolsas de colostomía,…).  

En la dispensación de productos sanitarios con este carácter es necesario adherir a la receta 

oficial el cupón-precinto de la A.S.S.S. en el momento de su entrega al beneficiario. 

 

d. Visado de inspección  

Algunas especialidades que requieren un sello visado de inspección que es una medida de 

verificación de la conformidad del tratamiento prescrito en el SNS con la ficha técnica y las 

indicaciones terapéuticas financiadas. El visado debe tener la identificación del área, nombre y 

firma del inspector que autoriza, número de envases autorizados y fecha, que no puede ser 

anterior a la de prescripción ni posterior al de dispensación.  

Las recetas de tratamiento de longa duración (TLD) tienen el visado en todos los cuerpos 

de la receta. 

Los medicamentos que están obligados a tener el visado son:  

 Medicamentos de DH;  

 Medicamentos de ECM;  

 Medicamentos provistos de cupón precinto diferenciado;  

 Vacunas bacterianas y extractos hiposensibilizantes individualizados.;  

 Medias elásticas terapéuticas de compresión normal;  

 Absorbentes para incontinencia de orina y colectores femeninos;  

 Tiras reactivas;  

 Especialidades farmacéuticas que llevan en su composición carnitina;  

 Productos dietéticos financiados por el SNS 
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8. Aportación del usuario  

El RDL 16/2012 establece una modificación en la aportación de los usuarios en la 

prestación farmacéutica, de tal forma que la aportación ya no se relaciona exclusivamente con 

su calificación como activo o pensionista [15].  

El tipo de aportación está indicado en el margen superior derecho de las recetas del SNS 

(pero por veces es necesario consultar el IPAF para saber el TSI del paciente). 

 

Cuadro 2 – Tipos de aportacion y su respectivo codigo 

CÓDIGO APORTACIÓN 

TSI 001 Exentos de aportación  

TSI 002 10% 

TSI 003 40% 

TSI 004 50% 

TSI 005 60% 

Accidente de trabajo y enfermad profesional (ATEF) Exentos de aportación 

Campaña sanitaria 10% por envase de medicamento hasta 4.20 € 

Síndrome tóxico Exentos de aportación  

 

Los usuarios pertenecientes al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios: 

ISFAS, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y Mutualidad 

General de Justicia (MUGEJU) pagarán el 30% del PVP. Los límites mensuales de aportación 

non son aplicables en estos casos. 

Recientemente, la Consejería de Sanidad ha instaurado una nueva aplicación informática 

en las farmacias de la comunidade de Madrid, llamada de SISCATA. Cuando se pasa la tarjeta 

en el lector es posible conocer en tiempo real la cantidad exacta que cualquier usuario ha 

abonado mensualmente por sus medicamentos en la dispensación de sus recetas.  

La aplicación SISCATA no se destina a las recetas de ISFAS, MUFACE y MUGEJU, de 

seguro libre y otras comunidades autónomas. Así, el procedimiento de dispensación y 

facturación de estas recetas se mantiene como antes. 

 

9. Facturación de recetas 

a. Revisión y preparación de las recetas 

i. Cupón o cupones precinto 

El cupón o cupón precinto de las especialidades farmacéuticas o “Efectos y accesorios” se 

colocan en su lugar previsto en la receta. Las recetas privadas no necesitan de cupón.  
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ii. Fecha 

Las recetas en su mayoría tienen 10 días de validez, contabilizando desde la fecha de 

dispensación. Es obligatorio contener la fecha de dispensación y prescripción. Si estas tuvieren 

ausentes la receta tiene de ser sellada y firmada por el farmacéutico.  

Si la receta esta visada, con su correspondiente fecha de visado, no es necesaria la fecha de 

prescripción. En estos casos, los 10 días de validez de la receta se contabilizan desde la fecha 

de visado. 

iii. Posología y duración del tratamiento 

La duración de tratamiento, en ningún caso, puede ser superior a 90 días, con la excepción 

de estupefacientes y dietoterápicos que es de 30 días.  

 

iv. Datos del usuario, datos del médico y DNI 

Los datos obligatorios del usurario y del médico están referidos en el punto 7.a. Si la 

consignación viene hecha a la mano, no es necesario que aparezca el año de nacimiento ni el 

segundo apellido del paciente, a la excepción de los antipsicóticos atípicos donde es obligatorio 

el año de nacimiento en cualquier situación. Si el médico no escribir su segundo apellido, esto 

también no será causa de devolución.  

En el caso de recetas de psicotrópicos y estupefacientes es necesario apuntar el DNI de la 

persona que retira el medicamento. En las recetas de activos y pensionistas, el DNI se apunta 

en el margen inferior izquierdo, y en el resto de recetas en la parte trasera de las mismas. 

 

v. Sellar y firmar la receta 

Las recetas tienen que ser selladas y firmadas por el farmacéutico en el margen inferior 

derecho. Si se utilizar algún sello por falta de fecha de dispensación, posología u otro, es 

necesario siempre firmar. Además caso el medicamento sea cambiado por alguna razón la firma 

del farmacéutico es obligatoria.  

 

b. Registro informático 

Después de preparar y corregir todas las recetas, se procede a su registro en Farmatic®. El 

programa tiene la posibilidad de registrar las recetas en bloques de 25 conforme las diferentes 

entidades (pensionistas, ISFAS, MUFACE, MUGEJU….). Siempre que el bloque llegue a las 

25 recetas es necesario criar un nuevo bloque en el programa. Las recetas se van agrupando 

por bloques y se recogen en una caja hasta el momento de enviarlas para la entidad responsable. 

Todos los días era hecho este registro de las recetas de lo día anterior.  

 

c. Presentación o envío 

Consecutivamente, después de todas las recetas debidamente registradas en el programa 

informático, se procede a su empaquetado para su envío. Las recetas se presentan en cajas 
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(marrones o blancas) que pueden aportar 1000 recetas del mismo grupo, no siendo posible la 

mezcla. Tenemos 2 grupos principales en que san divididas las recetas: SISCATA y 

CONTIGENCIA.  

 

Cuadro 3 – Tipo de recetas que se colocan en las diferentes cajas, en el último día del mes. 

SISCATA CONTIGENCIA 

Caja marrón Caja blanca Caja marrón Caja blanca 

*Medicamentos con 

visado 

*Medicamentos sin 

visado 

*Absorbentes 

*Productos 

dietoterápicos 

*Asistencia sanitaria 

*Accidente de 

trabajo 

*Síndrome tóxico 

*Fórmulas 500017 

*Vacunas 500009 

*Tiras reactivas visadas 

500033 

*Campaña Sanitária y 

recetas con visado de 

medicamento 

hipoglipemiante 

*Efectos y accesorios con 

visado 500041 excepto 

médias de compresión 

normal 

*Medicamentos con 

visado 

*Medicamentos sin 

visado 

*Absorbentes 

*Productos 

dietoterápicos 

*Asistencia sanitaria 

*Accidente de trabajo 

*Síndrome tóxico 

*Fórmulas 500017 

*Vacunas 500009 

*Tiras reactivas visadas 500033 

*Efectos y accesorios con visado 

500041. “médias de compresión 

normal” sólo de MUFACE, ISFAS, 

MUGEJU y Seguro Libre 

*Campaña Sanitária y recetas con 

visado de medicamento 

hipoglipemiante 

*MUFACE, ISFAS, MUGEJU y 

Seguro Libre 

 

 

d. Cierre de facturación e informes 

El cierre de facturación ocurre en el final del mes, sacando un informe de las recetas 

enviadas. Se guarda una copia de la facturación en el ordenador y todos los bloques se borran 

para proceder a una nueva facturación.  

 

10.  Farmacovigilancia y seguridad 

La Farmacovigilancia es la actividad de salud pública que permite la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez 

comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos adversos de los 

medicamentos.  

La Farmacovigilancia en España se articula en torno a dos instituciones básicas, como son 

el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV) y el Comité de Seguridad de Medicamentos 

de Uso Humano (CSMUH) [16]  

La actividad principal de todos los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia (CAFV) 

consiste en proporcionar a los profesionales sanitarios los medios para notificar las 
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desconfianzas de reacción adversa a los medicamentos (RAM).  Según el Real Decreto 

577/2013, de Farmacovigilancia de medicamentos de uso Humano RAM es cualquier respuesta 

nociva y no intencionada a un medicamento. Además de la colaboración de todos los 

profesionales de salud, los pacientes también pueden someter su notificación de las RAM.  

Para hacer la notificación existen diversos métodos: on-line a través del formulario 

electrónico y caso no sea posible se puede utilizar la tarjeta amarilla. 

Los centros distribuyen los formularios de notificación (Anexo 9), las tarjetas amarillas que 

deben ser usados en determinadas situaciones (cuadro 2). 

 

Cuadro 4 – Situaciones en que deben ser utilizadas las tarjetas amerillas 

1. Reacciones graves 
aquellas que sean mortales o pongan en 

peligro la vida del paciente 

2. Reacciones de fármacos recientemente 

introducidos en el mercado 

los comercializados en los últimos 5 años, 

aunque la reacción sea conocida 

3. Reacciones inesperadas o poco conocidas 
aquellas que no están escritas en el 

informe técnico del medicamento 

 

En esto formulario se exponen los puntos más importantes. En primer lugar la identificación 

del paciente, después el medicamento (se debe poner toda la medicación que lo paciente 

tomaba, incluso los no prescriptos – automedicación, junto con las marcas comerciales). De 

seguida se anota la (s) reacción(es), la fecha de comienzo, final y desenlace. Conviene indicar 

el estado final del paciente, si se quedaran séquelas, se recuperó… Por fin se anotan 

observaciones y los dados del notificador. 

 

 

11. Automedicación 

La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna 

intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción 

o supervisión del tratamiento). La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y 

no está exento de riesgos. 

La OMS asigna un importante papel al farmacéutico en relación con la automedicación, al 

destacar sus funciones de comunicador, dispensador cualificado de medicamentos, formador y 

supervisor, colaborador y promotor de la salud. 

El farmacéutico, como agente sanitario, desarrolla un papel fundamental optimizando el 

uso de la medicación en procesos auto limitados. La Ley 29/2006 de Garantías y Uso racional, 

señala que “los farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos a los 

ciudadanos, velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico responsable 

del paciente en la prescripción, y cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento a través 
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de los procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y 

seguridad. Asimismo participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a la 

utilización racional de los medicamentos, en particular a través de la dispensación informada 

al paciente” [3].  

Como tal siempre que me encontré con situaciones de automedicación en la farmacia, tenté 

siempre garantir la transmisión suficiente de información para que lo paciente use 

correctamente el medicamento. 

 

12. Farmacia clínica  

La FCC únicamente fornece la evaluación de la tensión arterial. El control de la tensión 

arterial es de suma importancia, ya que, cuando se controla evita enfermedades 

cardiovasculares. Por otra parte, la evaluación frecuente de este parámetro permite darse cuenta 

si hay respuesta a terapéutica, si es necesario cambiar la dosis o incluso cambiar la sustancia 

activa.  

La tensión arterial o presión sanguínea es esencial para que la sangre pueda circular por los 

vasos sanguíneos y cumpla su función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y 

los nutrientes que necesitan para mantener correctamente su actividad. Siempre que he 

evaluado la presión aconseje al paciente reposar al menos 5 minutos y se posible efectuar 2 

mediciones diarias para efectuar una comparación.  

 

13.  SIGRE 

Prácticamente todas las farmacias españolas participan en el Sistema de Gestión y Recogida 

de Envases de Medicamentos (SIGRE) con el objetivo de preservar el medio ambiente. SIGRE 

es una entidad responsable por la recogida selectiva de los medicamentos caducados o en mal 

estado que se tengan en casa. Para eso existe en la farmacia un contenedor especial para que se 

pueda depositar los medicamentos.  

En ningún caso estos medicamentos se deben tirar a la basura ni mezclar con otros residuos, 

ya que son altamente contaminantes para las personas, los animales y el medio ambiente en 

general. 

 

14. Consideraciones finales 

La experiencia de poder complementar mi formación teórica haciendo las prácticas en 

oficina de farmacia fuera de mi país, ha sido muy satisfactoria, pues tuve la oportunidad de 

conocer una realidad bien diferente de Portugal. No podría estar más contenta con la formación 

enriquecedora y gratificante que me han proporcionado los profesionales de la Farmacia 

Claudio Coello.  
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Durante mis prácticas siento que mi deber fue cumplido, no sentido de dar el mejor de min 

en el trabajo. Creo que tuve iniciativa y fue productiva de forma a obtener resultados que 

ayudaran a cumplir los objetivos de la farmacia.  

Algo que ha sido bastante positivo en mi visión, fue que la reciente  mudanza de titularidad 

de la farmacia y como tal muchas cosas habían para ser mejoradas en la organización de esta. 

Esto tornó las practicas más activas y pude aprender de una forma más interna todo lo 

funcionamiento de la farmacia.  Fue una experiencia muy enriquecedora y me encantó conocer 

el equipo de trabajo y la ciudad.  
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Anexos 

 

Anexo 1- Espacio de servicio al publico  

 

 

 

 

Anexo 2 - Cajones deslizantes para el almacenamiento de medicamentos 
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Anexo 3 – Área de servicio al público con productos de parafarmacia 

 

 

 

Anexo 4 – Area de almacenamiento de cremas/pomadas /geles y sobres. 
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Anexo 5 – Libro recetario oficial (a) y ejemplar de una hoja del libro con todos los datos 

obligatorios (b). 

a) 

 

b) 
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Anexo 6 – Libro oficial de estupefacientes (a), folio número 1 respectivo al estupefaciente 

Fentanilo Matrix (b) y vales de estupefacientes (c).  

a) 

 

b) 
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c) 
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Anexo 7 – Ejemplo de una receta médica oficial conteniendo las dos partes: cuerpo de la receta 

y ja hoja de información para el paciente. 
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Anexo 8 – Documento justificante de la dispensación de receta electrónica 
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Anexo 9 – Formulario de notificación de reacciones adversas. Tarjeta amarilla 

 




