


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

Página | i  

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Lima Coutinho  

 

janeiro a abril de 2015 

 

 

 

Marlene Solange Marques Oliveira 

 

Orientador: Dr.ª Elsa Lima Coutinho 

__________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Maria Helena da Silva de Vasconcelos 

Meehan 

__________________________________ 

 

Setembro de 2015 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

Página | ii  

 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, abaixo assinado, 

nº __________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste 

documento. 

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

omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais declaro que 

todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas 

ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

Página | iii  

 

Agradecimentos 

 

Nesta etapa final do estágio, não poderia deixar de agradecer às pessoas que foram essenciais e 

estiveram presentes ao longo deste percurso, de modo a tornar esta experiência enriquecedora a 

diversos níveis. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à minha família e amigos que, desde sempre, me 

apoiaram nas minhas escolhas e contribuíram para todo o percurso percorrido ao longo destes anos 

e tornaram possível chegar a este momento. 

Em seguida, a toda a equipa da Farmácia Lima Coutinho que, desde o primeiro dia, me acolheu 

da melhor forma e que contribui em grande parte para a minha formação. 

À Dr.ª Elsa Coutinho pela oportunidade de estágio nesta farmácia, pela simpatia e boa-disposição 

demonstrada, pelos ensinamentos e pelo acompanhamento ao longo de todo o estágio.  

A toda a restante equipa da Farmácia Lima Coutinho pela paciência demonstrada, pelos 

ensinamentos e esclarecimentos, pela simpatia, pela dedicação e por todo o acompanhamento no 

decorrer do estágio. 

À Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e aos seus professores, pelos ensinamentos 

partilhados durante estes cinco anos, que me permitiram chegar a este momento final. 

À minha tutora, a Prof. Dr.ª Maria Helena Vasconcelos pela disponibilidade demonstrada para 

esclarecer as minhas dúvidas e por ter demonstrado interesse ao longo do estágio. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

Página | iv  

 

Resumo 

 

A fase final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) traduz-se num estágio 

curricular com a duração total de seis meses. No meu caso, três destes seis meses foram efetuados 

numa farmácia comunitária no Porto e os restantes três numa farmácia comunitária em Madrid, como 

parte integrante do programa ERASMUS+. 

 Este estágio permite a consolidação e revisão de conhecimentos adquiridos ao longo do MICF e 

constitui o primeiro contacto com a profissão de farmacêutico e com o funcionamento de uma 

farmácia, bem como a primeira oportunidade para estabelecer uma relação junto dos utentes, uma 

vez que esta é uma das partes fundamentais das funções de um farmacêutico. 

O farmacêutico desempenha um papel essencial no momento da dispensa dos medicamentos, 

sendo este quem estabelece o último contacto com o utente antes da toma da medicação. Desta forma, 

é essencial proceder a um aconselhamento adequado ao utente e averiguar se este percebe a posologia 

e os cuidados a ter. 

O meu estágio permitiu um crescimento quer a nível pessoal, quer a nível profissional, sendo que 

durante todo o período me foi possível esclarecer qualquer dúvida com a equipa da farmácia. 

Assim sendo, este relatório é composto por duas partes: a primeira parte descreve as principais 

atividades realizadas na farmácia, bem como competências adquiridas e a segunda parte consiste nos 

trabalhos realizados na farmácia relacionados com determinadas situações com que me deparei 

durante o período de estágio. 
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Parte 1 

 

1. Farmácia Lima Coutinho 

 

1.1. Enquadramento e localização 

A Farmácia Lima Coutinho encontra-se localizada na Travessa Sá e Melo, nº 543 – R/C, na 

freguesia de Gueifães, concelho da Maia, distrito do Porto. Dispõe ainda de uma entrada lateral, 

situada na Rua Unisco Mendes, nº 11, destinada a pessoas com mobilidade reduzida devido ao facto 

de o acesso principal ser feito através de escadas. 

Encontra-se numa região com fácil estacionamento e está inserida numa zona habitacional, o que 

faz com que os utentes que frequentam a farmácia sejam conhecidos e isto permite efetuar um 

acompanhamento mais personalizado do utente e criar uma relação de proximidade entre o 

farmacêutico e o utente. 

Nas proximidades da farmácia existem ainda uma escola e duas grandes superfícies comerciais, 

que, apesar de uma delas possuir um espaço dedicado à venda de medicamentos e produtos de venda 

livre, leva a uma grande circulação de pessoas nas proximidades da farmácia. A existência de uma 

escola e o facto de se inserir numa zona habitacional fazem com que os utentes que frequentam a 

farmácia pertençam a diferentes faixas etárias. Assim sendo, muitas vezes é necessário adequar o 

discurso a cada situação de modo a facilitar a compreensão por parte dos utentes. 

 

1.2. Espaço Físico 

No exterior da farmácia é possível visualizar o letreiro “Farmácia Lima Coutinho” e a “cruz 

verde”, que servem como identificação da farmácia e se encontram ligados durante o horário de 

funcionamento normal, bem como nos dias em que está em regime de Serviço Permanente. Na 

fachada estão mencionados os serviços farmacêuticos prestados pela farmácia e na entrada está 

afixado o horário de funcionamento, assim como as farmácias que prestam Serviço Permanente nessa 

semana, no concelho da Maia. Possui ainda duas montras nas quais é possível expor determinados 

produtos, de modo a promover a sua compra por parte dos utentes. 

O espaço interior é constituído por uma zona de atendimento ao público, um gabinete do 

utente/escritório/biblioteca, um armazém, um laboratório, uma zona de recolhimento/descanso e 

instalações sanitárias, estando as áreas de acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto1.  

 

1.2.1. Zona de atendimento ao público 

Esta zona é constituída por um balcão com dois postos equipados com computador com sistema 

informático, impressora, leitor ótico, caixa e terminal multibanco necessários ao atendimento. 
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Atrás do balcão de atendimento encontram-se expostos certos produtos de venda livre, 

normalmente não sujeitos a obrigatoriedade de receita médica, de acordo com a época do ano e com 

a procura por parte dos utentes. Assim sendo, durante o meu estágio, grande parte desta área estava 

destinada a produtos utilizados no alívio da gripe e constipação, bem como de alergias. 

 Nos armários de fácil acesso aos utentes, encontram-se dispostos os produtos cosméticos e de 

higiene corporal, distribuídos por marcas e organizados de acordo com o propósito para o qual são 

usados.  

Ainda nesta área, estão à disposição do utente uma balança automática que determina o peso, 

altura e respetivo índice de massa corporal (IMC) e um aparelho de medição automática da pressão 

arterial. É também nesta zona que se realizam as determinações de parâmetros bioquímicos como a 

glicémia, o colesterol total e os triglicerídeos. 

 

1.2.2. Gabinete do utente/Escritório/Biblioteca 

Este gabinete é utilizado como gabinete do utente quando o utente solicita um atendimento mais 

personalizado ou em situações particulares em que há necessidade de maior privacidade. Funciona 

também como escritório, sendo este o espaço onde se realiza a correção do receituário e a sua 

organização de acordo com o plano de comparticipação e os lotes. Possui ainda um armário onde se 

encontram livros e publicações úteis para o desenvolvimento da atividade farmacêutica. 

 

1.2.3. Armazém 

O armazém é composto por gavetas deslizantes horizontais e verticais e armários com prateleiras, 

nos quais se encontram a maioria dos medicamentos de uso humano, organizados de acordo com a 

especialidade farmacêutica, por ordem alfabética de nome comercial e, quando aplicável, por ordem 

crescente de dosagem.  

Nas gavetas deslizantes horizontais encontram-se as fórmulas sólidas de administração oral 

(comprimidos, drageias e cápsulas), fórmulas para administração oftálmica (colírios e pomadas), 

fórmulas sólidas para inalação oral, supositórios/enemas e fórmulas injetáveis. 

Nas gavetas deslizantes verticais localizam-se as fórmulas líquidas de administração oral 

multidose (xaropes, soluções e suspensões orais) e dispositivos utilizados na medição da glicémia 

(tiras de teste e lancetas), pertencentes ao protocolo da diabetes. 

Nos armários com prateleiras estão dispostas as fórmulas semissólidas para aplicação cutânea 

(pomadas e cremes), fórmulas de aplicação vaginal, fórmulas líquidas de administração oral unidose 

(ampolas bebíveis), fórmulas dispersíveis para administração oral (pós e granulados), gotas para 

administração oral, nasal, auricular e nebulizadores nasais, bem como outras fórmulas destinadas a 

aplicação tópica (pós, soluções, suspensões e sprays). 

Os estupefacientes e psicotrópicos são guardados numa gaveta própria, devido a serem sujeitos 

a receituário especial e a um controlo mais estreito. 
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Os produtos que requerem baixas temperaturas são armazenados no frigorífico, como é o caso 

das vacinas, insulinas e certos colírios. 

Quando o local primário de arrumação se encontra lotado, os produtos são colocados em armários 

destinados ao stock de reforço, evitando assim a rutura de stock de determinados produtos de elevada 

rotação. 

Quanto aos medicamentos de uso veterinário, estes encontram-se num armário distinto, 

fisicamente separados dos medicamentos de uso humano. 

 

1.2.4. Laboratório 

O laboratório da Farmácia Lima Coutinho é uma área de pequenas dimensões destinada à 

preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados. Dispõe do material mínimo 

obrigatório presente no anexo à Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro2. 

De acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, o laboratório encontra-se devidamente 

iluminado e ventilado, com condições de humidade e temperatura adequadas à preparação de 

medicamentos manipulados. Os equipamentos utilizados são de fácil lavagem e desinfeção, bem 

como as superfícies de trabalho3.  

 

1.2.5. Zona de recolhimento/Descanso 

É principalmente utilizada quando a farmácia se encontra em Serviço Permanente, tendo para 

esse efeito uma maca e um sofá-cama. 

 

1.3. Horário de funcionamento 

O período de funcionamento da farmácia de segunda a sexta-feira é das 9:00 às 20:30 e ao sábado 

das 9:00 às 13:00, encontrando-se encerrada aos domingos. Para além do horário de funcionamento 

normal, a farmácia presta Serviço Permanente, no qual permanece aberta, de forma ininterrupta, 

desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

 

1.4. Equipa da Farmácia 

No que diz respeito à equipa de trabalho da farmácia, esta é constituída pela Diretora Técnica 

(DT), a Dra. Elsa Coutinho e duas farmacêuticas, a Dra. Sandra Silva e a Dra. Ana Esquerdo. Para 

além do quadro farmacêutico, fazem ainda parte da equipa dois técnicos de farmácia, o Sr. Eduardo 

Lima e a D. Gisela Hipólito. 

Toda a equipa dispõe de cartões identificativos que contêm o nome e a respetiva categoria 

profissional. 
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2. Gestão da Farmácia 

 

2.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na Farmácia Lima Coutinho é o SIFARMA® 2000, fornecido 

pela Associação Nacional das Farmácias (ANF), sendo a assistência prestada pela empresa Glintt®. 

O SIFARMA® 2000 é um sistema de fácil utilização e muito intuitivo, que facilita muitas das tarefas 

diárias, razão pela qual é uma ferramenta indispensável ao quotidiano da farmácia.  

A nível do atendimento, é um sistema que presta auxílio no que diz respeito ao aconselhamento 

farmacêutico, permitindo verificar no momento da dispensa dos medicamentos, informação 

científica sobre estes, bem como interações medicamentosas. Para além de possibilitar o atendimento 

ao público, permite ainda a realização e receção de encomendas, a gestão e realização de devoluções, 

o controlo dos prazos de validade, a gestão de stocks e efetuar a faturação.  

Cada funcionário dispõe de um código próprio de acesso ao sistema e, desta forma, há um maior 

controlo nas atividades da farmácia, sendo possível verificar quem é o responsável por determinada 

ação. 

 

2.2. Gestão de Stocks 

Uma gestão racional de stocks é imprescindível para assegurar a existência de medicamentos e 

produtos farmacêuticos no momento da dispensa, de modo a ser possível satisfazer as necessidades 

dos utentes. Para tal, é necessário ter em conta a rotatividade dos produtos, bem como a sazonalidade 

que alguns produtos apresentam, de modo a evitar a existência de produtos em excesso no stock, que 

mais tarde poderá pôr em causa a economia da farmácia. Outra ferramenta importante para efetuar 

uma gestão correta é a verificação das bonificações e das condições de pagamento oferecidas pelos 

fornecedores. 

O SIFARMA® 2000 permite efetuar este tipo de gestão, sendo para isso necessário recorrer à 

ficha do produto, verificar as entradas e saídas dos produtos nos últimos meses e ajustar os stocks 

mínimos e máximos, de modo a que o sistema proponha a realização da encomenda dos produtos 

quando estes atingem valores inferiores aos definidos no stock mínimo. Desta forma, é possível 

colmatar as faltas na farmácia e encomendar os produtos necessários. 

No entanto, os stocks nem sempre se encontram de acordo com a informação presente no sistema, 

quer devido a erros na dispensa de medicamentos, quer a esquecimentos de levamento por parte dos 

utentes que reservam determinado produto, entre outras. Por esta razão, é necessário ter em atenção 

as diferenças entre o stock informático e o stock real e tentar apurar o porquê dessas diferenças. 

Durante o meu estágio, foi possível verificar a ocorrência destes erros e tentar descobrir qual a razão. 

Caso se tratasse de um erro, procedia-se à correção do stock no sistema informático. 
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Na Farmácia Lima Coutinho, a grande maioria dos stocks era verificada diariamente aquando da 

realização das encomendas diárias, permitindo assim efetuar uma gestão racional e eficaz dos 

produtos. 

 

2.3. Encomendas 

 

2.3.1. Distribuidores 

Os principais fornecedores da Farmácia Lima Coutinho são a Cooprofar® e a OCP®, tendo como 

fornecedores secundários a Alliance Healthcare® e a Magium®.  

A escolha do fornecedor prende-se com diversos fatores como a rapidez de entrega, o preço do 

produto praticado pelo distribuidor e a existência/ausência do produto no nosso stock. 

 

2.3.2. Realização de Encomendas 

A Farmácia Lima Coutinho realiza dois tipos de encomendas, as encomendas diárias e as 

encomendas manuais. As encomendas diárias resultam de uma proposta gerada pelo sistema 

informático, que tem como objetivo encomendar as quantidades necessárias para repor os stocks 

máximos previamente estipulados. Esta proposta é avaliada e alterada pela DT de acordo com as 

necessidades da farmácia e com a frequência de saída dos produtos em questão. As encomendas 

manuais são normalmente efetuadas quando se pretende encomendar determinados produtos que não 

se encontram em falta, mas que têm interesse para a farmácia. 

Para além das encomendas diárias e manuais efetuadas através do sistema informático, é ainda 

possível encomendar produtos recorrendo ao gadget da Cooprofar®, ao site da OCP®, à função 

“encomenda instantânea” da Alliance Healthcare® ou por via telefónica para a OCP®. Estes recursos 

são normalmente mais utilizados no momento do atendimento ao utente, de modo a verificar a 

disponibilidade de produtos não existentes na farmácia e garantir ao utente a sua entrega no dia 

seguinte. 

Para além das encomendas aos distribuidores, a farmácia adquire determinados produtos 

diretamente aos laboratórios por via telefónica ou via correio eletrónico, mas este tipo de encomenda 

só é vantajoso a nível económico quando se trata de encomendar grandes quantidades, pois o tempo 

de entrega dos produtos é muito superior ao praticado pelos distribuidores.   

 

2.3.3. Receção e Conferência de Encomendas 

Aquando da receção de uma encomenda, é fundamental efetuar a conferência da mesma, isto é 

verificar se a fatura está de acordo com os produtos e quantidades recebidas e se os valores faturados 

são os corretos.  
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Cada encomenda vem acompanhada de uma fatura original e um duplicado, através dos quais se 

conferem os produtos faturados, o preço de venda ao público (PVP), o preço de venda à farmácia 

(PVF) e os descontos ou bonificações, caso existam. 

Este processo foi-me explicado no início do estágio e durante os três meses que me encontrei na 

farmácia fiquei várias vezes responsável por esta tarefa, o que me permitiu um contacto inicial com 

os produtos existentes na farmácia, nomeadamente com a variedade de substâncias ativas e 

denominações comerciais disponíveis no mercado, bem como familiarizar-me com o sistema 

informático. 

As encomendas diárias já se encontram guardadas no SIFARMA® 2000 e, para efetuar a sua 

receção, basta aceder ao menu “Receção de Encomendas”, selecionar a encomenda desejada e 

“Rececionar”. De seguida, é necessário introduzir o número da fatura e o valor total e só após estes 

dados estarem introduzidos é possível proceder à receção dos produtos. Esta inicia-se sempre pelos 

produtos com condições especiais de conservação, como é o caso dos produtos de frio, de modo a 

garantir a sua colocação imediata no frigorífico, e faz-se através da leitura ótica do código nacional 

do produto (CNP), tendo sempre em atenção o PVP e o prazo de validade. No que diz respeito aos 

MNSRM, produtos veterinários, produtos cosméticos e outros que não possuem PVP definido pelo 

fornecedor, o PVP é estabelecido pela farmácia, razão pela qual é necessário verificar ainda o 

imposto sobre valor acrescentado (IVA) a que está sujeito e ajustar a margem de comercialização 

praticada pela farmácia. Posteriormente, estes produtos são etiquetados com o PVP. 

Após a receção de todos os produtos confirma-se se o número de embalagens rececionadas 

coincide com o número que figura na fatura e se o valor total fornecido pelo sistema está de acordo 

com o valor da fatura. Caso os dados estejam corretos, termina-se a receção, os produtos em falta são 

transferidos para uma pasta denominada “Farmácia”, para mais tarde poderem ser encomendados e 

a informação acerca dos produtos em falta é enviada diretamente ao INFARMED, I.P.. 

Quando a encomenda é efetuada por via telefónica, esta não se encontra guardada no SIFARMA® 

2000 e é necessário criá-la manualmente. Após criada, a receção dos produtos efetua-se da mesma 

forma que as encomendas diárias. 

 

2.3.4. Armazenamento dos Produtos 

Após concluir a receção de encomendas, procede-se ao armazenamento dos produtos recebidos 

nos devidos locais. No processo de armazenamento é essencial ter em conta que os medicamentos 

com condições especiais devem ser os primeiros a ser colocados no stock. Desta forma, armazenam-

se primeiro os medicamentos que necessitam de frigorífico e os psicotrópicos e estupefacientes. De 

seguida, são arrumados os restantes medicamentos tendo em conta a ordem alfabética e o prazo de 

validade, de modo a seguir a regra First Expired, First Out (FEFO), em que os medicamentos com 

prazo de validade mais curto são os primeiros a serem dispensados. 
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O armazenamento dos produtos de venda livre faz-se da mesma forma, em prateleiras ou 

armários situados na zona de atendimento ao público. Quando os produtos não possuem prazo de 

validade e não é possível colocar em prática a regra FEFO, estes são armazenados de acordo com a 

regra First In, First Out (FIFO) e desta forma o produto que se encontra há mais tempo na farmácia 

é o primeiro a sair. 

Ao longo do meu estágio foram-me dadas diversas oportunidades de efetuar o armazenamento 

dos produtos, o que contribuiu para uma melhor memorização dos locais dos medicamentos e para 

colocar em prática a regra FEFO e FIFO. 

 

2.4. Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade (PV) dos produtos existentes na farmácia é fundamental para 

garantir a sua segurança e eficácia. Para além disso, é uma ótima ferramenta que permite uma gestão 

eficaz dos produtos em stock. Desta forma, todos os meses são impressas listagens onde figuram os 

produtos que veem o seu PV terminado nos três meses seguintes. De seguida, é feita a comparação 

das listagens com os prazos reais dos produtos e, caso necessário, fazem-se atualizações dos PV no 

sistema informático. 

Os produtos cujo PV termine dentro de três meses são recolhidos e a farmácia tenta devolvê-los 

ao fornecedor e obter crédito de modo a diminuir o prejuízo. Caso este não aceite o produto, tenta-

se efetuar a sua venda alertando o utente que deve começar pelo produto que possui o PV mais curto. 

Em certas alturas do meu estágio foi possível efetuar todo o procedimento desde a verificação 

dos prazos de validade até à devolução de determinados produtos aos fornecedores. 

 

2.5. Irregularidades, devoluções e regularização de notas de crédito 

Ao nível das irregularidades, a mais comum é não ter sido enviado um produto pedido que se 

encontra faturado à farmácia. Nestes casos, a farmácia faz uma reclamação ao fornecedor, por via 

telefónica, e este pode enviar o produto em falta ou enviar uma nota de crédito com o valor 

correspondente. 

No caso das devoluções, estas podem ser feitas por variadas razões, desde PV curtos, a 

embalagens danificadas ou incompletas, produtos pedidos por engano ou mesmo quando os produtos 

recebidos são diferentes dos pedidos. Através do sistema informático, imprimem-se as notas de 

devolução, cada uma constituída por original, duplicado e triplicado. O original e o duplicado são 

assinados e carimbados e enviados ao fornecedor através do funcionário que realiza a entrega da 

encomenda, juntamente com o produto a devolver. O triplicado tem que ser assinado pelo funcionário 

responsável pela recolha, funcionando como comprovativo da entrega do produto e é posteriormente 

arquivado até à regularização da devolução. 

Caso a devolução seja aceite pelo fornecedor, este pode enviar outro produto ou então enviar 

uma nota de crédito com valor correspondente ao produto. Se o fornecedor não aceitar os produtos 
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devolvidos, estes são novamente enviados para a farmácia acompanhados de uma guia de remessa 

que indica o motivo da rejeição. Em qualquer um dos casos, é necessário proceder à regularização 

da devolução e, para tal, recorre-se ao sistema informático indicando se o produto foi trocado ou não 

aceite, ou se houve emissão de uma nota de crédito. De seguida, procura-se o triplicado anteriormente 

arquivado e procede-se à sua eliminação. 

Quando os produtos voltam à farmácia por não-aceitação do fornecedor, tenta-se efetuar a sua 

venda e, se esta não for possível, o produto é dado como mercadoria perdida. 

 

2.6. Receituário e gestão da faturação 

O receituário representa grande parte da faturação de uma farmácia e, como tal, é necessário 

proceder-se à sua verificação para que a farmácia possa receber a comparticipação do Estado 

Português e/ou dos subsistemas de saúde. 

A confirmação do receituário é uma atividade essencial para a verificação e garantia de que a 

medicação dispensada foi a correta, permitindo alertar o utente caso seja detetado algum erro. Para 

além disso, durante o atendimento ao público podem ocorrer erros que ponham em causa a faturação 

e, consequentemente, o recebimento da comparticipação. Assim, a verificação do receituário é feita 

de forma regular de maneira a se poderem colmatar estes erros e corrigi-los oportunamente. 

Durante a dispensa de medicamentos é necessário ter em conta certos fatores como o modelo da 

receita estar de acordo com a legislação, a data de validade da receita, a presença da assinatura do 

médico prescritor e as vinhetas do médico e do local de prescrição, de forma a tornar mais fácil a 

posterior verificação. No momento da conferência do receituário é importante verificar novamente 

os fatores acima mencionados, bem como se os códigos presentes no verso da receita se encontram 

legíveis, se está assinado pelo utente e carimbado, datado e rubricado pelo farmacêutico. De seguida 

é necessário confirmar se o medicamento dispensado coincide com o medicamento prescrito em 

termos de dosagem, forma farmacêutica, tamanho da embalagem e quantidade de embalagens, assim 

como se está presente alguma exceção e se o plano de comparticipação atribuído está correto.  

Após esta confirmação, procede-se à organização das receitas segundo o organismo a que 

pertencem e ao lote correspondente, sendo que cada lote é constituído por trinta receitas. Quando o 

lote se encontra completo, procede-se à impressão do “Verbete de Identificação do Lote”, sendo este 

carimbado e assinado por duas pessoas da farmácia, confirmando a existência das trinta receitas no 

lote. No último dia de cada mês, procede-se ao fecho da faturação e imprimem-se os “Resumos de 

Lotes” e “Fatura”, sendo estes assinados pela DT, o quadruplicado é guardado na farmácia e os 

restantes são enviados aos organismos correspondentes. 

Caso seja detetado algum erro, o receituário é devolvido à farmácia com a indicação da razão da 

devolução, podendo a farmácia corrigir o erro. Caso não seja possível a correção, a farmácia terá que 

ficar com o prejuízo, pois a comparticipação é perdida. 
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Todo este processo foi-me ensinado nas primeiras semanas de estágio e foram várias as 

oportunidades de estar em contacto com esta tarefa. Foi possível perceber que o erro mais comum 

era não assinalar as exceções que vinham na receita, erro esse que ocorria por lapso ou porque por 

vezes o utente desviava a nossa atenção para outra questão. Contudo, consegui diminuir o número 

de vezes que esse erro que acontecia, tendo para isso incluído a verificação das exceções no meu 

método de trabalho. Assim, no fim do meu estágio já me sentia muito mais à vontade com o 

aparecimento destas receitas e sabia como contornar a situação. 

 

2.6.1. Sistema de preços de referência 

A introdução de um sistema de preços de referência (SPR) por parte do Estado Português tem 

como intuito equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados, instaurando para isso um valor 

máximo a ser comparticipado. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro, entende-se por grupo homogéneo 

(GH) o “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos 

um medicamento genérico existente no mercado”4.  

O preço de referência (PR) corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos de cada GH e é calculado através da “média dos cinco PVP mais baixos 

praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele grupo”. Este 

valor é atualizado trimestralmente pelo INFARMED, I.P., permitindo assim racionalizar os custos 

do Estado com os medicamentos e incitar a escolha de alternativas com equivalência terapêutica 

comprovada5. 

 

2.6.2. Regime de comparticipação de medicamentos 

Entende-se por comparticipação de medicamentos, o valor pago pelo Estado e/ou por outros 

subsistemas de saúde à farmácia, podendo assim o utente pagar apenas uma parte do PVP. A maioria 

das comparticipações em Portugal é efetuada pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) de acordo com 

escalões estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio. Tendo em conta os grupos 

farmacoterapêuticos, foram definidos quatro escalões para o regime geral de comparticipação de 

medicamentos: Escalão A: 95% do PVP, Escalão B: 69% do PVP, Escalão C: 37% do PVP e Escalão 

D: 15% do PVP.  

Para além do regime geral de comparticipação, existem ainda regimes especiais como é o caso 

do regime de comparticipação em função dos beneficiários e o regime de comparticipação em função 

das patologias ou de grupos especiais de utentes. O primeiro caso engloba os pensionistas cujos 

rendimentos sejam baixos e a comparticipação é acrescida de 5% no escalão A e 15% nos restantes 

escalões. No segundo caso, as comparticipações são definidas por despachos, que devem constar na 

receita para que seja possível efetuar a comparticipação no momento da dispensa do medicamento. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

Página | 10  

 

Os medicamentos que sejam considerados imprescindíveis para a sustentação da vida são 

comparticipados a 100% pelo Estado6. 

Para além do SNS existem outros subsistemas de saúde que comparticipam os medicamentos. 

Esta comparticipação pode complementar a efetuada pelo SNS como o caso do Sindicato dos 

Bancários e do programa SãVida da EDP, entre outros, ou pode ser feita de forma independente por 

programas criados pelos laboratórios que comercializam os medicamentos, como é o caso do 

Vesomni™ e do Betmiga™. 

Nos primeiros tempos em que me encontrei a fazer atendimento ao público, no momento de 

associar um plano de comparticipação à receita, sentia-me muitas vezes perdida, sem ter noção de 

qual o organismo que se adequava a cada caso, pois existem diversos organismos, alguns muito 

semelhantes em nome mas que em termos de comparticipação são muito diferentes. Assim, sempre 

que tinha dúvidas tentava esclarecê-las com o pessoal da farmácia antes de terminar o aviamento dos 

medicamentos. No entanto, esta é uma função que se assimila com o tempo e, no final do meu estágio, 

já me sentia à vontade com os subsistemas existentes, sabendo qual deveria colocar em cada caso.  

 

3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A dispensa de medicamentos é uma das principais atividades de uma farmácia comunitária, mas 

não se restringe à entrega dos medicamentos ou produtos de saúde ao utente, devendo ser sempre 

acompanhada de um aconselhamento adequado e racional. De acordo com o Estatuto do 

Medicamento, pode definir-se medicamento como qualquer substância com propriedades curativas 

ou preventivas que possa ser utilizada para estabelecer um diagnóstico ou para restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas7. 

Quanto à dispensa, os medicamentos são classificados em medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) constituem uma grande parte dos 

medicamentos dispensados diariamente na farmácia e estão sujeitos a receita médica por poderem 

constituir um risco para a saúde do utente, se utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados 

para fins diferentes daquele a que estão destinados, por conterem substâncias cuja atividade ou efeitos 

adversos necessitam aprofundamento ou por se destinarem a administração parentérica7. 

Aquando da receção da receita médica pelo farmacêutico é fundamental verificar se a receita 

médica cumpre todos os requisitos e, posteriormente, proceder à dispensa dos medicamentos, durante 

a qual é importante tentar perceber se o utente se encontra familiarizado com a medicação que irá 

fazer e promover o uso racional dos medicamentos. Além disso, a dispensa deve ser acompanhada 

de um esclarecimento sobre o fim a que se destina o medicamento e a posologia a efetuar, podendo 

esta ser falada ou até mesmo escrita. 
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No caso da dispensa de medicamentos prescritos em receita eletrónica, procedia sempre à leitura 

do Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), o que me permitia ter 

acesso a todos os medicamentos pertencentes ao mesmo GH que poderiam ser dispensados ao utente. 

Em seguida, questionava o utente se tinha preferência pelos medicamentos de marca ou genéricos e, 

caso se tratasse de genéricos, se sabia quais os laboratórios ou como eram as caixas. Através da 

introdução do CNPEM no sistema informático, a probabilidade de ocorrerem enganos na medicação 

dispensada é muito menor, o que se traduz numa maior segurança. No entanto, a leitura do CNPEM 

não é possível nas receitas manuais e estas requerem uma maior atenção, razão pela qual tentava 

sempre confirmar quais os medicamentos que podia dispensar com um farmacêutico ou técnico de 

farmácia.  

Após a recolha dos medicamentos do stock, fazia a leitura do código nacional de produto (CNP) 

de cada medicamento e aplicava o regime de comparticipação que se adequava a cada caso. 

O final da dispensa é oficializado através da impressão do verso da receita, onde figuram os 

medicamentos dispensados sujeitos a comparticipação e respetivos CNP, o PVP e o valor da 

comparticipação, a declaração em como o utente recebeu as informações referentes aos 

medicamentos e a exerção do direito de opção, que é rubricada pelo utente. Para além disso, imprime-

se também a fatura que é rubricada pelo farmacêutico responsável pela dispensa. 

Nas primeiras semanas do meu estágio apenas acompanhei o atendimento ao público, de modo a 

familiarizar-me com todo o processo, passando depois a efetuar o atendimento com acompanhamento 

e supervisão. Um dos principais problemas com que me deparei ao longo do meu estágio foi o facto 

de a maioria dos utentes não estar acostumado à prescrição com a denominação comum internacional 

(DCI) e quando eram questionados sobre qual o medicamento pelo qual tinham preferência, 

responderem que queriam o que o médico tinha colocado na receita. Com o passar do tempo, 

apercebi-me que era mais fácil perguntar se estavam a iniciar a medicação ou se já era habitual e, 

neste último caso, a maioria dos utentes preferia que o medicamento fosse do mesmo laboratório que 

já se encontravam a tomar, para evitar confundir as caixas. Assim, muitas vezes tornava-se mais 

prático pedir aos utentes que trouxessem as caixas ou parte delas ou perguntar se sabiam qual a cor 

da caixa que tinham em casa, de modo a eliminar alguns dos laboratórios. Nos primeiros contactos 

com o público sentia-me bastante nervosa, mas com a continuação e a aprendizagem comecei a 

ganhar mais confiança em mim e hoje posso dizer que me sinto à vontade nesta área e, quando sou 

confrontada com alguma questão mais complicada, não hesito em esclarecer as minhas dúvidas. 

 

3.1.1. Receita médica e regras de prescrição 

A receita médica é indispensável para a dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) de modo a ser possível um maior controlo, pois estes medicamentos podem constituir riscos 

para a saúde quando tomados de forma incorreta. 
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Atualmente, a prescrição de medicamentos é efetuada através de receita eletrónica mas pode, 

excecionalmente, ser feita por via manual em situações específicas como falência do sistema 

informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações 

desde que não ultrapasse as quarenta receitas/mês. 

No que diz respeito à receita eletrónica, esta pode ter dois formatos: 

– Receita normal, válida por trinta dias a contar da data de emissão; 

– Receita renovável, constituída por três vias, cada uma válida por seis meses a contar da data da 

prescrição. 

A prescrição tem que incluir obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, 

a dosagem, a apresentação e a posologia. Em cada receita podem ser prescritos até quatro 

medicamentos diferentes e até duas embalagens de cada medicamento, sem nunca ultrapassar o total 

de quatro embalagens por receita. 

Em casos excecionais, a prescrição pode conter a denominação comercial do medicamento, por 

marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), tais como: 

– Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não existe medicamento genérico 

comparticipado ou só existe o medicamento original de marca. 

– Justificação técnica do prescritor, podendo esta ser: 

 Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º – Prescrição de medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito; 

 Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º – Suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I.P., de 

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

identificado por outra denominação comercial; 

 Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º – Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

No caso das exceções b) e c) devem constar na receita médica as menções “Reação adversa 

prévia” e “Continuidade de tratamento superior a 28 dias”, respetivamente. 

Nas exceções a) e b) só podem ser dispensados ao utente os medicamentos prescritos, o que não 

acontece no caso da exceção c) em que o utente pode optar por um medicamento de preço igual ou 

inferior ao prescrito, desde que o medicamento pertença ao mesmo grupo homogéneo, isto é, desde 

que tenha a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem. 

Sempre que a receita médica seja prescrita a um pensionista abrangido pelo regime especial de 

comparticipações do Estado, deve constar a sigla «R» na zona dos dados do utente8.  

 

3.1.2. Medicamentos Genéricos 

O Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, define medicamento genérico (MG) como um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada 
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por estudos de biodisponibilidade apropriados”. Estes são identificados pela presença da sigla MG e 

seguem as mesmas regras de prescrição dos medicamentos de marca7.  

A introdução dos MG nas farmácias levou a um aumento do número de opções disponíveis, 

permitindo ao farmacêutico apresentar ao utente quais os medicamentos que são abrangidos pela 

prescrição e respetivos preços, devendo também apresentar o medicamento mais barato. Desta forma, 

é dada ao utente a opção de escolher qual o medicamento que deseja. 

No decorrer do meu estágio, apercebi-me que a grande maioria das pessoas já se encontra 

acostumada com a existência dos MG e, em geral, os aceita muito bem. No entanto, quando já se 

encontram habituadas a um determinado laboratório, preferem mantê-lo por receio de não se 

conseguirem adaptar a outro laboratório. Para além disso, no caso do medicamento prescrito ser um 

antibiótico, a generalidade das pessoas preferia o medicamento de referência em vez do MG. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Outra área importante da atividade farmacêutica é a dispensa de medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM). Estes estão normalmente associados ao tratamento sintomático de 

transtornos menores ou em casos em que o tratamento é de curta duração, situações estas que muitas 

vezes não justificam a ida ao médico. Assim sendo, neste tipo de situação as pessoas procuram em 

primeiro lugar a farmácia, em parte pela acessibilidade e pela rapidez no atendimento. 

A dispensa deste tipo de medicamentos é da inteira responsabilidade do farmacêutico, sendo por 

isso fundamental uma correta perceção do problema e distinção entre os casos que geram menor 

preocupação e os casos clínicos relevantes que necessitem de uma intervenção médica.  

Assim sendo, a dispensa de MNSRM pode ser efetuada de duas formas: 

 Automedicação, em que o próprio utente requisita um determinado MNSRM. Neste 

caso, o farmacêutico deve assegurar-se que o utente sabe a que se destina o medicamento 

e está informado sobre a posologia e possíveis efeitos adversos.   

 Indicação farmacêutica, em que o utente se dirige à farmácia e informa o farmacêutico 

sobre os sintomas que têm, quais os problemas de saúde que apresenta e respetivas 

medicações que possa estar a fazer, com o intuito de obter um MNSRM que ajude no 

alívio desses sintomas. 

Esta foi uma das áreas em que senti mais dificuldades, principalmente quando se tratava de 

utentes que eram polimedicados. Na maioria dos casos, recorria a algum dos elementos da equipa da 

farmácia para me auxiliar, por ter receio quanto à possibilidade de interações entre a medicação 

habitual e o MNSRM que poderia dispensar ao utente. Desta forma, consegui perceber melhor que 

tipo de perguntas deveria dirigir ao utente e quais os medicamentos que poderia aconselhar em cada 

caso. Como o meu estágio decorreu de janeiro a abril, a maioria dos MNSRM pedidos pelos utentes 

eram para o alívio de sintomas de constipação/gripe ou alergias. 
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3.3. Medicamentos com Legislação Especial 

 

3.3.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que exercem a sua ação a nível do sistema 

nervoso central (SNC) e, quando utilizados corretamente, podem trazer efeitos benéficos em 

determinadas patologias. Estão sujeitos a legislação especial por serem suscetíveis de causar 

habituação e complicações severas, quando utilizados de forma incorreta e ilícita. Uma vez que se 

tratam de substâncias muitas vezes associadas à prática de crimes e consumo de drogas, é importante 

regulamentar e supervisionar o seu tráfico e consumo em Portugal, atividade pela qual o 

INFARMED, I.P. é responsável9. 

No momento da dispensa deste tipo de medicamentos, o sistema informático reconhece-os, 

abrindo uma página onde são preenchidas informações relativas ao médico prescritor, ao utente e ao 

adquirente, caso este não seja o utente. No final da dispensa, procede-se à impressão do verso da 

receita e de dois talões que possuem estas informações. Posteriormente, é necessário agrafar os talões 

impressos a uma fotocópia da receita médica e arquivar estes documentos durante um período 

mínimo de 3 anos10. 

  No meu estágio foram-me dadas várias oportunidades de dispensar este tipo de medicamentos 

aos utentes e contactar com todo o processo burocrático associado à dispensa, com o qual a maioria 

dos utentes já se encontrava familiarizada. 

 

3.3.2. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus   

A Diabetes Mellitus é uma doença cada vez mais comum em Portugal e que pode originar 

complicações na saúde se não for devidamente controlada. Desta forma, em 1998, o Estado Português 

introduziu o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus que tem como 

objetivo a vigilância da doença e melhorar a acessibilidade da população diagnosticada com diabetes 

aos aparelhos de automonitorização. 

A Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho define o regime de preços e comparticipações a que 

ficam sujeitos as tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, 

seringas e lancetas destinadas a diabéticos. Assim, o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste 

e 100% do PVP das agulhas e lancetas. Para que esta comparticipação possa ser feita é necessário 

que as receitas médicas contenham apenas produtos comtemplados pela Portaria11.  

Durante o tempo que me encontrei a estagiar foi possível comprovar que o número de pessoas 

diabéticas que recorrem a este programa é muito elevado, razão pela qual é essencial um controlo da 

doença, bem como prevenção de complicações causadas pela diabetes.  
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3.3.3. Medicamentos Manipulados 

O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, regula a prescrição e preparação de medicamentos 

manipulados e define medicamento manipulado como “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. As matérias-primas a 

utilizar na preparação de medicamentos manipulados têm que estar inscritas na Farmacopeia 

Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados, na Farmacopeia Europeia ou em documentação 

científica12.  

Na Farmácia Lima Coutinho raramente são preparados medicamentos manipulados, sendo na 

maioria dos casos, quando necessários, encomendados a outra farmácia. Estes medicamentos são 

enviados pela farmácia que os prepara para a Farmácia Lima Coutinho, de modo a podermos 

satisfazer os pedidos dos utentes. 

Ao longo do estágio, foi possível perceber que este tipo de medicamentos não é muito solicitado 

e os utentes optam normalmente pelos produtos já existentes no mercado que tenham efeito 

semelhante. No entanto, tive a oportunidade de efetuar algumas reconstituições de antibióticos com 

água destilada, uma vez que estes só devem ser preparados no ato de dispensa devido ao curto prazo 

de utilização após reconstituição. 

   

3.4. Outros Produtos Farmacêuticos 

 

3.4.1. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Definidos como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

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

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais”, os produtos de cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

constituem uma grande parte do mercado farmacêutico13.  

Com o aumento das preocupações da população no que diz respeito ao aspeto físico, a procura 

por este tipo de produtos é cada vez maior e a sua utilização já faz parte do quotidiano de muitas 

pessoas. Grande parte destas pessoas escolhe a farmácia para adquirir PCHC de modo a obter um 

aconselhamento mais personalizado e direcionado às suas questões.  

A variedade de PCHC e de marcas existentes torna impraticável ter todos os produtos disponíveis 

na farmácia. Desta forma, a Farmácia Lima Coutinho trabalha essencialmente com as marcas 

Avène®, Uriage®, La Roche Posay®, Vichy® e Lierac®. Quando o utente solicita um produto 

específico que não se encontra disponível, a farmácia tenta encomendá-lo para conseguir satisfazer 

o utente. 
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3.4.2. Suplementos Alimentares e Produtos Fitoterapêuticos 

A procura de suplementos alimentares têm aumentado de forma considerável nos últimos tempos 

e este aumento prende-se muitas vezes com a publicidade que lhes é feita. Alguns dos produtos mais 

requisitados ao longo do meu estágio foram aqueles que exercem efeito ao nível da memória e 

concentração, produtos para emagrecimento e também de fortalecimento. No entanto, é de notar que 

a maioria da população não tem noção dos efeitos reais dos suplementos e muitas vezes pensa que o 

suplemento, por si só, é suficiente para obter os resultados desejados. O uso incorreto dos 

suplementos faz com que surjam efeitos indesejáveis e não se atinjam os fins pretendidos. Além 

disso, é ainda importante ter em conta que os suplementos alimentares podem ter interações com 

outros medicamentos e o facto de esta área não estar bem esclarecida pode potenciar o aparecimento 

de efeitos adversos. 

No sentido de aprofundar os meus conhecimentos acerca de certos suplementos alimentares, 

participei numa formação sobre “Qualidade e a gama Bioactivo®”. 

Devido a esta grande procura, nomeadamente dos produtos que se destinam ao fortalecimento 

das unhas e do cabelo, desenvolvi um trabalho relacionado com este tema que será abordado na 2ª 

parte deste relatório. 

 

3.4.3. Produtos para Nutrição específica e Produtos Dietéticos 

Os produtos para nutrição específica destinam-se a utentes que não conseguem adquirir os 

nutrientes indispensáveis através da alimentação diária e, como tal, necessitam de um aporte 

nutricional adicional de modo a combater as suas necessidades. Este tipo de produtos é normalmente 

recomendado a determinadas categorias de pessoas, nomeadamente pessoas com problemas 

metabólicos, pessoas com condições fisiológicas específicas (como diabetes, doença celíaca e 

intolerâncias) e ainda lactentes e crianças de pouca idade14.  

Para além destes produtos, destacam-se ainda os leites e as farinhas para lactentes e crianças. No 

caso dos leites, é importante ter em conta os diferentes tipos de leite e a idade da criança. No caso 

das farinhas, é igualmente importante a idade da criança, sem esquecer também o modo de 

preparação que pode ser feito com água ou leite, uma vez que a alimentação da criança deve ser 

iniciada com uma farinha preparada com água de modo a evitar o desenvolvimento de intolerância à 

lactose. No entanto, verifiquei que este tipo de produtos sofreu uma grande quebra nas vendas devido 

ao aumento da sua disponibilidade e variedade nos hipermercados, a preços mais competitivos.  

Na Farmácia Lima Coutinho, os principais produtos para alimentação especial disponíveis são 

os produtos da marca Fortimel® e, no que diz respeito aos leites e farinhas, a marca de eleição é a 

Nutribén®. 
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3.4.4. Produtos e Medicamentos Veterinários 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho refere medicamento veterinário como quaisquer 

substâncias, ou associação de substâncias, que apresentem propriedades curativas ou preventivas de 

doenças ou de sintomas em animais.  

Estes produtos encontram-se fisicamente separados dos medicamentos de uso humano e contêm 

a inscrição “USO VETERINÁRIO” em fundo verde15.  

Para além destes medicamentos, existem medicamentos de uso humano que podem ser 

dispensados para uso veterinário quando aconselhados pelo médico veterinário. Nestes casos é 

necessário ter especial atenção, uma vez que muitas das prescrições escritas pelos médicos 

veterinários possuem falhas relativamente à posologia e à duração do tratamento.  

No decorrer do meu estágio, deparei-me com diversas situações de pedidos de produtos 

veterinários, nomeadamente antiparasitários internos e externos para cães e gatos. Esta foi uma das 

áreas em que senti mais dificuldade, uma vez que não tive nenhuma formação sobre este tipo de 

produtos ao longo do MICF. Desta forma, quando o utente pretendia obter aconselhamento sobre os 

produtos a utilizar, sentia a necessidade de recorrer a alguma ajuda e assim poder informar o utente 

de forma correta. 

 

3.4.5. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos (DM) são produtos destinados a serem utilizados em seres humanos para 

fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença e tratamento ou 

compensação de uma lesão ou deficiência. Podem ainda ser utilizados para estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e para controlo da conceção16.  

Os DM incluem material de penso, agulhas, dispositivos destinados à recolha de fluídos 

corporais, sacos coletores de urina e sacos para ostomia, dispositivos destinados à imobilização de 

determinadas partes do corpo, testes de gravidez, entre muitos outros. 

Devido à grande variedade de DM disponíveis na farmácia e à diferente complexidade entre eles, 

foi fundamental aprofundar os meus conhecimentos acerca da sua utilização de forma a poder 

aconselhar devidamente o utente. 

 

4. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

Apesar da dispensa de medicamentos representar a principal atividade da farmácia comunitária, 

a prestação de serviços farmacêuticos como a determinação dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos tem vindo a alcançar uma maior importância nos dias que correm, uma vez que a 

população se mostra cada vez mais preocupada com o aparecimento de doenças como a diabetes ou 

a hipertensão.  
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4.1. Pressão Arterial 

A pressão arterial (PA) elevada, também denominada Hipertensão Arterial (HTA) é um 

importante fator de risco cardiovascular e, por isso, deve ser controlada de forma regular, 

particularmente em utentes que já estejam diagnosticados com HTA ou que tenham tendências a ter 

valores mais elevados do que os normais. Uma vez que a HTA não é uma doença com sintomatologia 

característica e não apresenta sintomas na fase inicial, é muitas vezes negligenciada e uma grande 

parte da população não sabe que sofre desta patologia.  

Os valores de PA podem variar durante o dia de acordo com as situações a que o utente é sujeito, 

como a prática de exercício físico, a alimentação e estados emocionais. São considerados valores 

ótimos de PA, quando a pressão sistólica e diastólica se encontram iguais ou inferiores a 120 e 80 

mmHg, respetivamente17.  

Na Farmácia Lima Coutinho, a medição da PA é efetuada através de um aparelho automático. 

Quando o utente se dirige a farmácia para medição da PA é-lhe aconselhado que repouse durante 

cerca de 5 minutos antes de efetuar a medição e que durante a medição não fale ou mexa o braço. É 

importante ainda verificar se o utente não tem roupa ou objetos que possam fazer garrote e se não 

possui relógio no braço onde se efetua a medição. No final da medição, o aparelho imprime os valores 

da pressão sistólica e diastólica, bem como a frequência cardíaca. Por vezes, os valores são registados 

num cartão que é fornecido ao utente, para que desta forma seja mais fácil controlar os valores 

obtidos. De acordo com os resultados obtidos, é efetuado um aconselhamento ao utente, no qual se 

tenta perceber se este já faz medicação para a HTA ou se está a ser acompanhado por um médico. 

 

4.2. Glicemia 

A medição da glicemia, isto é, dos níveis de açúcar presente no sangue, é a principal forma de 

despistar estados de hipo e hiperglicemia. Esta avaliação é especialmente importante em doentes 

diabéticos, pois grande parte do tratamento da diabetes passa por controlar os valores de glicemia. 

Para que a determinação seja efetuada corretamente o utente deve estar em jejum há pelo menos 

8 horas. Caso não seja possível, a interpretação dos valores obtidos deve ser adequada à situação. 

Uma vez que se trata de uma medição em que é necessário analisar o sangue do utente é obrigatório 

o uso de luvas, de um produto desinfetante e de lancetas esterilizadas. Após a medição, os resultados 

obtidos são normalmente registados num cartão e entregues ao utente. Todo o material que esteve 

em contacto com o sangue do utente é acondicionado em contentores próprios, que serão mais tarde 

reencaminhados para incineração.  

Com o decorrer do tempo, apercebi-me de que não são apenas os doentes diabéticos e pré-

diabéticos que se dirigem à farmácia para efetuar esta determinação, mas também utentes que 

pretendem despistar a possibilidade de desenvolver Diabetes Mellitus ou que sabem ter tendência 

para o desenvolvimento da doença. Quando os valores obtidos se encontravam próximos do valor 

máximo ou ligeiramente superiores, o aconselhamento dado passava por redução da ingestão de 
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açúcares no dia-a-dia e prática de exercício físico, relembrando que deveriam continuar a monitorizar 

os valores de glicemia. Quando me deparava com valores muito elevados ou muito baixos, era 

importante tentar perceber o porquê desses valores, se o utente tomava medicação para a diabetes e 

aconselhar a ida a uma consulta médica, com o objetivo de verificar a necessidade de reajustar as 

doses da medicação. 

 

4.3. Colesterol Total e Triglicerídeos 

Tal como a HTA, também o colesterol total e os triglicerídeos são importantes fatores de risco 

cardiovascular, estando estes associados ao perfil lipídico do sangue. 

A medição de ambos os valores é feita de forma muito semelhante, sendo a principal diferença a 

necessidade de um jejum de, no mínimo, 12 horas para a análise dos triglicerídeos, pois a ingestão 

de alimentos pode causar uma grande variação nos valores obtidos. 

Durante a avaliação destes parâmetros é de extrema importância tentar adquirir informação sobre 

os hábitos alimentares do utente, história familiar e história clínica, bem como sobre possível 

medicação que esteja a tomar. Da mesma forma que na determinação da glicemia, os resultados 

obtidos são registados num cartão e entregues ao utente. A nível do aconselhamento, este baseia-se 

em sugerir alterações aos hábitos alimentares e promover a prática de exercício físico. 

 

5. Recolha de medicamentos fora do prazo de validade 

 

5.1. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Abrange medicamentos de uso humano e de uso 

veterinário, bem como outros produtos que possam ser equiparados a medicamentos18.  

Ao longo do meu estágio verifiquei que muitos dos utentes aderem a este programa e já estão 

habituados a entregar na farmácia os medicamentos que já não usam ou que se encontram fora do 

PV. Quando o caixote da VALORMED se encontra cheio, é fechado, selado e pesado, sendo depois 

recolhido por uma das empresas de distribuição.  
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Parte 2 

 

1. Tema 1: “Fortalecimento das unhas e do cabelo” 

 

1.1. Enquadramento do tema 

A área de suplementos alimentares na farmácia continua a ter uma grande procura e constitui 

uma parte importante da farmácia, sendo que quase todas as pessoas tomam ou já tomaram algum 

tipo de suplemento para as mais variadas situações. 

Desde o início do meu estágio, verifiquei que muitas pessoas se dirigiam à farmácia com o 

objetivo de encontrar um produto que ajudasse a fortalecer as unhas e o cabelo. A maioria destas 

pessoas queixava-se principalmente de unhas fracas e quebradiças e de queda de cabelo ou cabelo 

muito fraco. Apesar desta procura, muitas destas pessoas não faziam ideia do tipo de produtos que 

existiam para esta situação nem como atuavam, referindo muitas vezes apenas que queriam “alguma 

coisa que ajudasse a ficar mais forte”. Nesse sentido, decidi verificar quais os produtos existentes na 

Farmácia Lima Coutinho que poderiam ser aconselhados ao utente e avaliar os seus constituintes e 

de que forma exerciam os seus efeitos nas unhas e no cabelo. Propus-me ainda a elaborar panfletos 

e um cartaz informativo (Anexos 1 e 2) que transmitissem à população a razão pela qual as unhas e 

o cabelo enfraquecem e de que modo os constituintes dos produtos poderiam auxiliar no 

fortalecimento.  

 

1.2. Introdução 

Em condições normais, o ser humano consegue obter todas as substâncias necessárias ao seu bom 

desenvolvimento e manutenção do estado de saúde através de um regime alimentar adequado e 

variado. No entanto, esta situação dita ideal pode não ser alcançada, em parte devido ao estilo de 

vida que, muitas vezes, nos coloca em situações de stress, má nutrição, estados emocionais alterados, 

entre outros. Assim, as pessoas podem optar por complementar a sua alimentação com suplementos 

alimentares de diversos tipos, consoante as necessidades. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de Junho, suplementos alimentares (SA) são 

definidos como “géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias, nutrientes ou 

outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas 

de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que 

se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”. Este Decreto-Lei define 

ainda quais as vitaminas e minerais que podem estar presentes nos SA e sob que formas, mas nada 

refere quanto a outras substâncias que possam ou não estar presentes19. 
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Por não estarem subjugados à legislação estrita a que os medicamentos estão sujeitos, existe uma 

grande liberalização no que diz respeito à constituição destes produtos, o que permite que exista uma 

imensa variedade no mercado. Desta forma, o farmacêutico deve ter em conta o tipo de substâncias 

que constituem os SA e verificar se não existem interações entre a medicação efetuada pelo utente e 

os constituintes do suplemento, de modo a evitar o aparecimento de complicações. 

Após efetuar alguma pesquisa, verifiquei que os principais constituintes deste tipo de SA são a 

cistina, vitaminas do complexo B (B5 e B6), zinco e metionina. 

 

1.3. Desenvolvimento Teórico 

A pele é o maior órgão do corpo humano, correspondendo a cerca de 15% do peso corporal de 

um adulto e a uma área de 2 m2. É constituída essencialmente por três camadas: a epiderme, a derme 

e a hipoderme e também por órgãos anexos como é o caso das glândulas (sudoríparas e sebáceas), 

do cabelo e das unhas20. 

 

1.3.1. As unhas 

As unhas ocupam a superfície das extremidades dos dedos das mãos e dos pés conferindo 

proteção física e assistência na manipulação de objetos. São constituídas por quatro epitélios 

especializados, que juntos formam e suportam o prato ungueal ou corpo da unha (Figura 1), cuja 

porção distal apresenta uma cor esbranquiçada devido ao contacto com o ar20-22: 

 

Figura 1: Constituição da unha (adaptada) 21 

 

 Prega ungueal – invaginação da pele na parte dorsal do dedo, constituída por duas 

superfícies histologicamente diferentes: a superfície dorsal, que é uma continuação da pele e é 

constituída por glândulas sudoríparas, e a superfície ventral, por sua vez, constituída por um epitélio 

fino sem anexos.   

 Matriz ungueal – extensão da epiderme, parcialmente visível na lúnula, uma estrutura 

semicircular, opaca e esbranquiçada visível na porção proximal da unha. Inicia-se após a prega 

ungueal e é composta por um epitélio pavimentoso e tecido germinativo, cuja proliferação dá 

origem a múltiplas camadas de células queratinizadas e achatadas que se encontram fundidas numa 

massa densa e elástica. 

Hiponíquio 
Prega ungueal lateral 

Prato ungueal 

Prega ungueal proximal 

Lúnula 
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 Leito ungueal – epitélio extremamente fino, cujos capilares conferem a aparência rosada às 

unhas. 

 Hiponíquio – fina camada de epiderme que liga o leito ungueal ao dedo. 

 

As unhas são constituídas por queratina, em particular pela α-queratina. As fibras de α-queratina 

encontram-se incorporadas numa matriz de queratina rica em cistina, interligadas através das pontes 

dissulfureto presentes na cistina, molécula esta que é formada pela dimerização da cisteína. O 

conteúdo das unhas em enxofre, resultante da sua presença nas moléculas de cistina, e a existência 

de ligações entre estes átomos contribuem para a resistência das unhas23.  

Durante o processo de queratinização, as células atravessam um processo de alterações similares 

às que ocorrem nas células da epiderme durante a formação do estrato córneo, o qual tem como 

resultado células sem núcleos ou organelos constituídas por filamentos de queratina incorporados 

numa matriz proteica. Como se trata de uma estrutura epitelial córnea, a sua composição química é 

muito semelhante à estrutura do cabelo. No entanto, os tipos de queratinas que podem ser encontrados 

nas unhas são diferentes daquele que se encontram no cabelo. Enquanto que o cabelo é 

essencialmente composto por queratinas “duras”, nas unhas são encontradas quer queratinas 

“suaves”, quer “duras”.  

As unhas contêm também na sua composição quantidades significativas de fosfolípidos, sendo 

estas bastante diferentes das quantidades presentes no estrato córneo, o que contribui para a sua 

flexibilidade. Para além do já referido, possuem também água, o que constitui o principal agente 

plastificante da unha, sendo a sua presença ou ausência dependente da humidade relativa circundante. 

Desta forma, quando a quantidade de água presente na unha é relativamente alta, esta torna-se mole 

e quando essa quantidade de água sofre uma redução significativa, a unha torna-se quebradiça22.  

 

1.3.2. O cabelo 

O cabelo é um órgão dinâmico que pode ser encontrado apenas em mamíferos e tem um 

importante papel no dia-a-dia das pessoas, podendo mesmo causar distúrbios psicológicos graves nos 

casos de crescimento excessivo de cabelo (hirsutismo) e de queda descontrolada de cabelo (calvície 

ou alopecia). 

A pele dos mamíferos produz pelos em todas as zonas do corpo exceto nos lábios, palmas das 

mãos e plantas dos pés. Os pelos externos são finos e flexíveis, constituídos por células epiteliais 

queratinizadas e podem variar em cor, comprimento, diâmetro e forma. No interior da pele, fazem 

parte dos folículos pilosos, os quais aumentam na base para dar origem ao bulbo capilar.  

A principal função dos cabelos/pelos está associada à proteção, funcionando como uma barreira, 

nomeadamente no caso das sobrancelhas e pestanas que protegem os olhos da entrada de poeiras e 

no caso do couro cabeludo que protege contra a radiação solar, frio e dano físico24. 
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1.3.2.1. Ciclo de crescimento do cabelo 

Para que o cabelo possa desempenhar as suas funções de forma adequada, é muitas vezes 

necessário renovar os cabelos produzidos pelos folículos pilosos através de um mecanismo 

denominado ciclo de crescimento do cabelo. Durante este processo ocorre a destruição do folículo 

original e regeneração para formar outro folículo, podendo este produzir cabelos com diferentes 

características. 

O ciclo do crescimento do cabelo consiste essencialmente em 3 fases distintas24,25: 

 Anagénese ou Fase de crescimento 

É a principal fase do ciclo capilar e consiste na reativação das células da papila dérmica e das 

stem cells, com o objetivo de iniciar o processo de proliferação celular e levar ao desenvolvimento 

de um novo fio de cabelo no folículo piloso. 

Pode ser dividida em seis etapas, sendo que as etapas iniciais abrangem a proliferação das células 

capilares progenitoras, que envolvem a papila dérmica em crescimento e crescem para o interior da 

pele, iniciando a sua diferenciação na bainha radicular epitelial interna e na haste do cabelo. Segue-

se a fase intermédia, na qual os melanócitos localizados na matriz capilar iniciam a produção de 

pigmentação e o fio de cabelo começa a desenvolver-se. Durante a fase final da anagénese, forma-se 

o bulbo capilar, o qual envolve a papila dérmica e é restaurada a produção de fibra capilar. É também 

nesta fase que o novo fio de cabelo começa a emergir na superfície da pele, tornando-se visível. 

O comprimento do fio de cabelo depende unicamente do tempo de duração da anagénese, isto é, 

quanto maior for a duração da anagénese, maior é o comprimento atingido. 

 Catagénese ou Fase de transição/regressiva 

A catagénese é uma fase curta que ocorre após a anagénese, na qual há um cessamento do 

crescimento do cabelo. Inicialmente, ocorre uma redução drástica da proliferação e diferenciação dos 

queratinócitos que constituem a matriz capilar, a produção de pigmentação cessa e a produção do fio 

de cabelo termina, ou seja, o fio de cabelo encontra-se completo e atinge o seu comprimento máximo. 

Durante esta fase, o número de compartimentos foliculares responsáveis pela produção de cabelo 

decresce de forma a manterem-se apenas os necessários para garantir que é possível a regeneração 

no próximo ciclo celular capilar, após receção do estímulo.  

Ocorre uma alteração no comprimento do folículo capilar, diminuindo este cerca de 70% do seu 

tamanho comparativamente à anagénese. É também nesta fase que se forma uma estrutura 

especializada e a papila dérmica é alterada, transformando-se num aglomerado de células quiescentes 

que se encontram adjacentes ao epitélio do folículo piloso. 

Apesar da sua curta duração, ocorrem simultaneamente vários programas celulares devidamente 

coordenados, sendo o mais importante a apoptose coordenada na zona proximal do folículo piloso. 

A involução fisiológica que ocorre pode ser ativada por diversas razões, como, por exemplo, pela 

retirada dos fatores de crescimento que derivam da papila dérmica e são responsáveis por manter a 

proliferação celular e a diferenciação durante a anagénese. 
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Não obstante de ser considerada uma fase regressiva, é um processo de remodelação, cuja 

progressão é essencial para assegurar a renovação do folículo capilar e, consequentemente, do fio de 

cabelo. 

 Telogénese ou Fase de repouso 

É a última etapa do ciclo capilar e nela ocorrem processos que levam à libertação e queda dos 

cabelos. Esta fase é caracterizada pela diminuição do comprimento dos folículos pilosos e pela 

ausência de melanócitos capazes de produzir pigmentação, bem como do revestimento interno da 

raiz.  

Ocorre ainda uma alteração na forma da papila dérmica, estando esta intimamente ligada à 

camada de queratinócitos germinativos. 

Para iniciar a transição da fase de repouso para a anagénese é necessário haver um equilíbrio 

entre os estimuladores e os inibidores de crescimento locais na zona proximal do folículo piloso. 

O início de um novo ciclo de crescimento é marcado pela ativação da proliferação celular no 

compartimento germinativo do folículo capilar e esta pode ser provocada por diversos estímulos 

mecânicos ou físicos como, por exemplo, a remoção de pelos através da depilação.  

 

Pode ainda considerar-se uma quarta fase, a exogénese, a qual envolve o extravasamento do fio 

de cabelo do folículo na telogénese, acompanhada pela ativação de processos proteolíticos na raiz 

folicular. Desta forma, constitui uma fase de passagem da telogénese à anagénese. 

 

1.4. Propriedades dos principais constituintes dos suplementos alimentares 

 Cistina – é um aminoácido sulfurado, caracterizado por possuir uma ligação dissulfureto e 

formado a partir de duas moléculas de cisteína. Encontra-se presente na maioria dos tecidos do 

organismo, mas possui um papel fundamental em especial na formação de queratina, pois faz parte 

da sua constituição e confere-lhe propriedades de elasticidade. Além disso, a cistina é ainda um fator 

essencial ao processo de queratinização, permitindo assim reforçar a estrutura das unhas e do 

cabelo26. 

 Vitaminas do complexo B – formam um grupo de vitaminas hidrossolúveis, quimicamente 

distintas entre elas, do qual fazem parte as vitaminas B5 e B6, comummente denominadas ácido 

pantoténico e piridoxina, respetivamente. A vitamina B6 é composta por três derivados piridínicos, 

os quais sofrem fosforilação para poderem desempenhar o papel de cofatores enzimáticos. Neste 

contexto, a vitamina B6 é um cofator importante a síntese de cisteína e permite a incorporação de 

cistina nas zonas de formação de queratina27. Por sua vez, a vitamina B5 desempenha função de 

percursor da coenzima A, fundamental aos processos de metabolismo celular28. 

 Zinco – é um micronutriente essencial presente em quase todas as células humanas, 

especialmente nos ossos, na pele e no cabelo. É um componente da superóxido dismutase, uma 
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enzima essencial à proteção contra o stress oxidativo e, desta forma, atua conferindo proteção celular, 

o que também contribui para a manutenção do cabelo e das unhas normais29,30. 

 Metionina – é um aminoácido essencial que não pode ser sintetizado pelo organismo 

humano, tendo que ser obtido através da dieta. Tal como a cisteína, é rico em enxofre e, como tal, é 

essencial para a formação das ligações dissulfureto entre as moléculas de cisteína, de modo a formar 

a cistina que, por sua vez, entra na composição da queratina. Desta forma, intervém reforçando e 

fortificando a estrutura da queratina e, consequentemente, o cabelo e as unhas31. 

 

1.5. Aconselhamento Farmacêutico 

A constituição dos SA utilizados para fortalecer as unhas e o cabelo apresentam constituintes que 

realmente possuem uma ação de fortalecimento ao nível das unhas e do cabelo. Contudo, este efeito 

não é imediato e deve-se esclarecer as pessoas que desejem tomar estes suplementos que todos os 

tratamentos devem ter uma duração mínima de três meses, podendo ser necessário alargar o 

tratamento de acordo com cada caso. Além disso, é importante referir que o tratamento não deve ser 

interrompido durante esses três meses, mesmo que se verifiquem melhorias. Outro aspeto a 

mencionar é que o tratamento pode ser repetido sempre que necessário e deve ser realizado 

especialmente nas épocas da Primavera e do Outono, altura em que se verifica maior queda de cabelo 

e aumento da fragilidade das unhas. 

Outra informação essencial prende-se com a posologia. Durante a minha pesquisa, verifiquei que 

esta difere muito de produto para produto, o que poderá causar alguma confusão, especialmente 

quando o utente experimenta um produto diferente. Desta forma, deve ser deixada bem clara a forma 

como o SA deve ser tomado, salientando que não deve ser ultrapassada a dose máxima diária indicada 

no folheto informativo ou na caixa, uma vez que, apesar de estes medicamentos serem normalmente 

bem tolerados pela população, existe a possibilidade de uma sobredosagem resultar em determinados 

efeitos secundários. A toma deve ser feita preferencialmente às refeições. 

A maioria destes suplementos não deve ser aconselhada a grávidas, mulheres em fase de 

amamentação e pessoas com patologias especiais por não existirem estudos controlados que 

comprovem a eficácia e segurança dos suplementos nestes grupos de pessoas. 

O mercado dos SA é muito vasto e, como tal, existem vários produtos destinados ao 

fortalecimento das unhas e do cabelo, sob diferentes formas farmacêuticas desde comprimidos a 

cápsulas e pó. Para além dos SA, existem ainda determinados produtos como ampolas e soluções 

cutâneas à base de minoxidil que são utilizadas com o objetivo de retardar a queda do cabelo e 

estimular o seu crescimento saudável. 

No panfleto realizado salientei apenas os principais constituintes que podem ser encontrados nos 

suplementos alimentares existentes no mercado, fazendo apenas uma pequena referência à existência 

de outros produtos que podem ser utilizados nestas situações, uma vez que as soluções cutâneas com 
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minoxidil pertencem ao grupo dos medicamentos e estão associadas a maiores precauções, 

nomeadamente no que diz respeito a interações medicamentosas e efeitos adversos. 

 

1.6. Conclusão 

Com este trabalho foi-me possível expandir os meus conhecimentos sobre a constituição do 

cabelo e das unhas, bem como sobre o mecanismo de ação dos suplementos alimentares destinados 

ao seu fortalecimento. Verifiquei que os utentes demonstraram bastante interesse sobre o tema, 

dirigindo-se diversas vezes ao balcão com o intuito de se informarem melhor. Para além disso, 

também me deparei com alguns casos em que os utentes, após lerem os panfletos, decidiam procurar 

ajuda com alguém da equipa da farmácia porque tinham notado alguma fraqueza no cabelo e/ou nas 

unhas e desconheciam a existência deste tipo de suplementos alimentares. No entanto, estes produtos 

têm um preço um pouco elevado e requerem a compra mínima de três embalagens relativas ao 

período mínimo de tratamento (três meses), o que dificultava a sua venda. 

 

2. Tema 2: “Meningite B e Vacinação” 

 

2.1. Enquadramento do tema 

A meningite B é uma doença que preocupa muitas pessoas, especialmente os pais de crianças 

pequenas. Com o aparecimento da nova vacina Bexsero® em 2014, muitos pediatras começaram a 

aconselhar que a mesma fosse administrada às crianças. A principal dúvida de muitos pais é: “Devo 

ou não administrar a vacina?” 

Com o intuito de aprofundar os meus conhecimentos sobre a meningite B e de me sentir mais 

preparada caso essa pergunta me fosse dirigida, decidi fazer uma apresentação em PowerPoint 

(Anexo 3) que abordasse os aspetos essenciais da doença e da vacina e apresentá-la na farmácia, 

acompanhada de um cartaz informativo (Anexo 4) e panfletos que foram disponibilizados aos utentes 

(Anexo 5). 

 

2.2. O que é a meningite? 

A meningite é uma doença causada pela inflamação aguda das meninges, sendo estas membranas 

protetoras que revestem o cérebro e a espinal medula. Esta inflamação é normalmente causada por 

uma infeção do líquido cefalorraquidiano, que se caracteriza por um elevado número de leucócitos. 

A meningite pode ter diversas origens, sendo as mais comuns a origem bacteriana e viral. 

Contudo, também pode ser provocada por danos físicos, cancro ou mesmo por determinados 

fármacos32. 

No caso particular da meningite bacteriana, esta pode ser provocada por vários agentes 

patogénicos (bactérias), sendo os mais frequentes Neisseria meningitidis (meningococo), 
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Streptococcus pneumoniae (pneumococo), Streptococcus do grupo B, Listeria monocytogenes e 

Haemophilus influenzae do tipo B (Hib)32.  

O agente patogénico mais provável de causar meningite pode variar com a idade, de acordo com 

a Tabela 1:  
 

Tabela 1: Agentes patogénicos causadores de meningite de acordo com a faixa etária (adaptada) 32  

Faixa etária Agentes patogénicos 

Recém-nascidos Streptococcus do grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes 

Bebés e crianças 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus 

influenzae do tipo B 

Adolescentes e jovens 

adultos 
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae 

Adultos e idosos 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria 

monocytogenes 

 

2.3. Doença Meningocócica Invasiva 

A Doença Meningocócica Invasiva (DMI) é uma das formas mais graves de meningite, 

constituindo um problema de saúde pública devido à elevada taxa de incidência em crianças com 

idade inferior a quatro anos, à elevada taxa de letalidade e à frequência de sequelas graves. Para além 

disso, a sua distribuição mundial e o seu potencial para causar epidemias, tornam-na um problema 

ainda mais sério33,34. 

 

2.3.1. Etiologia 

Esta doença é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, um diplococo Gram-negativo, 

também denominado meningococo que possui treze diferentes serogrupos, sendo que destes apenas 

seis (serogrupos A, B, C, Y, W-135 e, mais recentemente, X) foram identificados como responsáveis 

por causar DMI34,35. Esta bactéria apresenta uma grande variedade genética, sendo a sua virulência 

devida a determinados componentes da membrana externa que lhe conferem imunogenicidade 

específica, como a cápsula polissacarídica, as proteínas e os lipo-oligosacarídeos aí presentes34. 

 

2.3.2. Epidemiologia 

A DMI apresenta uma distribuição global, contudo a doença na forma epidémica tem principal 

incidência nos países da África Subsariana, zona comummente conhecida como "cintura da 

meningite". Por esta mesma razão, os viajantes que se desloquem para estes países de África 

constituem um fator de risco por estarem mais propensos a adquirir a doença, especialmente durante 

a época seca32,34.  

Apesar da distribuição global da doença, a distribuição geográfica dos serogrupos não é 

uniforme, sendo mais frequente encontrar o serogrupo A em África e o serogrupo Y nos Estados 

Unidos. Por sua vez, na Europa predominam os serogrupos B e C35.  
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Em Portugal estão presentes os serogrupos B e C e a incidência da DMI em 2003 foi cerca de 2,0 

por cada 100 mil habitantes, valor este que tem vindo a sofrer um decréscimo e que em 2011 atingiu 

um valor de 0,8 por cada 100 mil habitantes, tendo sido 72% das estirpes pertencentes ao serogrupo 

B33.  

Esta diminuição da incidência, especialmente dos casos provocados pelo serogrupo C, e 

predominância do serogrupo B deve-se essencialmente à inclusão da vacina MenC® contra o 

meningococo do serogrupo C em Portugal desde 2002 e à sua introdução no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) desde 2006, sendo esta normalmente administrada aos 12 meses35,36. 

Esta patologia pode afetar indivíduos de qualquer idade, no entanto, apresenta uma 

predominância em crianças e adolescentes, predominância essa que também se verifica em Portugal33 

(Figura 2).  

 

Figura 2: Incidência da doença meningocócica invasiva em Portugal, por grupo etário (adaptada) 33 

Tratando-se de uma doença de carácter infecioso, com capacidade de se disseminar entre grupos 

de pessoas, há um maior risco de contágio em populações mais restritas como é o caso das creches, 

hospitais, dormitórios, centros de recrutamento do exército, entre outros32,37.  

 

2.3.3. Patofisiologia 

O Homem constitui o único reservatório natural conhecido de N. meningitidis, a qual coloniza 

essencialmente as cavidades nasofaríngea e orofaríngea. A transmissão desta bactéria ocorre de 

pessoa-a-pessoa, através do contacto estreito e direto com secreções ou gotículas provenientes do 

trato respiratório superior de pessoas portadoras de N. meningitidis. Existem vários constituintes da 

bactéria envolvidos na sua patogénese, sendo a principal a cápsula polisacarídica que, devido à 

natureza hidrofílica que apresenta, impede a interação entre a bactéria e as células epiteliais humanas, 

impossibilitando o desenvolvimento da doença no Homem, tornando-o apenas um portador 

assintomático da bactéria, mas que contribui para a transmissão da doença. A existência de lesões no 

epitélio da nasofaringe e orofaringe predispõe para a colonização e a maioria destes casos resulta 
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fundamentalmente de um contacto próximo com portadores assintomáticos e não com doentes com 

DMI34,37. 

Para que a N. meningitidis provoque infeção, é necessário que seja interrompida a síntese da 

cápsula e que se inicie a colonização da cavidade nasofaríngea, para posteriormente ocorrer a invasão 

dos tecidos e a bactéria atingir a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, é iniciada a 

síntese da cápsula, o que inibe a opsonização, protegendo contra os mecanismos imunitários do 

hospedeiro, como a bacteriólise e a fagocitose, aumentando assim a capacidade de sobrevivência da 

bactéria na corrente sanguínea e nas meninges34,38. 

Após a invasão podem estabelecer-se duas formas da doença: septicémia ou a meningite 

propriamente dita, sendo esta última a apresentação mais comum da DMI. 

A severidade da infeção está relacionada com fatores humanos, como a existência de deficiências 

do sistema do complemento ou hipogamaglobulinémia, mas também com fatores bacterianos, como 

a virulência da bactéria37. 

 

2.3.4. Apresentações Clínicas 

As manifestações apresentadas pela DMI, quer quando esta assume a forma de septicémia, quer 

na forma de meningite, podem ser diferentes de pessoa para pessoa, tal como o tempo de surgimento, 

a duração e a severidade dos sinais e sintomas. No entanto, as manifestações iniciais são, na maioria 

dos casos, não específicas e muito semelhantes aos sintomas de infeção viral, sendo por vezes 

confundidas com os sintomas da gripe32,34.  

Os principais sinais e sintomas incluem febre, dor de cabeça severa, rigidez da nuca e do pescoço, 

mal-estar acompanhado de náuseas e vómitos e estado mental alterado (confusão ou distração). Para 

além destes, é ainda muitas vezes referida a fotofobia (sensibilidade à luz) e o aparecimento de 

manchas na pele (rash cutâneo). Como sintomas mais tardios, aparecem ainda convulsões e 

coma32,34,39. 

A DMI é uma doença com evolução clínica imprevisível, sendo que os sintomas podem aparecer 

muito rapidamente ou demorar vários dias. Quando há uma progressão para doença fulminante, pode 

ocorrer falência múltipla dos órgãos e levar à morte em poucas horas34,39.  

No entanto, a inexistência de sinais ou sintomas não exclui a existência de doença e, por esta 

mesma razão, sempre que se suspeita de uma meningite, deve ser efetuado o respetivo diagnóstico34.  

 

2.3.5. Diagnóstico 

O diagnóstico da DMI pode ser efetuado através da realização de testes laboratoriais, recorrendo 

essencialmente a amostras de sangue e de líquido cefalorraquidiano (LCR). 

Relativamente ao sangue, deve proceder-se à realização de culturas sanguíneas e determinação 

da hemoglobina, do número de leucócitos e respetiva contagem laboratorial, bem como contagem do 

número de plaquetas e testes de coagulação.  
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A análise ao LCR é obrigatória e constitui a principal ferramenta para o diagnóstico da DMI. 

Este deve ser recolhido através de punção lombar e após análise é comum verificar-se pressão 

elevada, pleocitose (nomeadamente no que diz respeito ao número de leucócitos), elevada 

concentração de proteínas e baixa concentração de glucose. A contagem diferencial de leucócitos 

demonstra, na maioria dos casos, uma predominância de neutrófilos, no entanto em alguns casos, 

pode verificar-se uma predominância de linfócitos34,40. 

Devem ainda ser efetuadas culturas bacterianas destinadas à confirmação da presença de 

bactérias e à identificação das mesmas, seguidas de antibiogramas de modo a determinar qual o 

antibiótico mais adequado32.  

Como métodos de diagnóstico, também se pode recorrer a tomografia computadorizada ou 

aglutinação em latex, mas estes apresentam menor sensibilidade34. 

 

2.3.6. Tratamento 

Sendo a DMI uma doença com uma evolução muito rápida e associada a uma elevada taxa de 

mortalidade, o tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível, preferencialmente aquando da 

primeira suspeita da existência de doença e em simultâneo com a realização dos testes de diagnóstico. 

Desta forma, o principal objetivo do tratamento precoce é atrasar a evolução da doença, limitar a 

disseminação da doença e reduzir as taxas de mortalidade a ela associadas e, para tal, devem ser 

administrados antibióticos como a ceftriaxona ou a cefotaxima, ambas cefalosporinas de terceira 

geração34,41. 

Posteriormente, após obtenção dos resultados do antibiograma e, caso este demonstre que a N. 

meningitidis em causa é suscetível aos antibióticos, o tratamento deve ser continuado com penicilina 

ou ampicilina, durante um período de cerca de 7 dias. Caso os pacientes sejam alérgicos aos β-

lactâmicos, a alternativa a utilizar é o cloranfenicol34.  

 

2.3.7. Prevenção 

Existem várias formas de prevenir uma doença. No caso da DMI, a prevenção primária é efetuada 

através da introdução de programas de vacinação efetivos, ou seja, através da inoculação de 

preparações de antigénios inativos característicos do agente patogénico em indivíduos saudáveis, de 

modo a provocar uma resposta imunitária que estimula a produção de anticorpos contra esse mesmo 

agente, evitando assim o desenvolvimento de doença aquando de um contacto futuro com o agente 

patogénico42.  

O principal objetivo da vacinação no caso da DMI é o controlo da disseminação da doença e, 

para tal, foram sendo criadas várias vacinas ao longo dos anos43. As primeiras vacinas a serem 

produzidas e a demonstrarem eficácia atuavam contra os serotipos A e C. Posteriormente, foi possível 

produzir vacinas que se demonstrassem eficazes contra os serotipos W-135 e Y, existindo atualmente 

vacinas quadrivalentes eficazes contra os quatro serotipos34,43.  
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No entanto, foram encontrados variados entraves à produção de uma vacina conjugada contra o 

serotipo B do meningococo, especialmente devido à semelhança encontrada entre a cápsula 

polisacarídica e o ácido siálico presente no tecido neuronal humano, o que não acontece no caso das 

cápsulas polisacarídicas dos outros serotipos de N. meningitidis35,44. Isto fez com que as vacinas 

produzidas através da cápsula polisacarídica do meningococo B fossem fracamente imunogénicas e 

apresentassem potencialidade para desencadear a produção de auto-anticorpos34,44. 

Para além da vacinação, também pode ser efetuada quimioprofilaxia, tendo como principal 

objetivo eliminar a bactéria causadora de doença de pessoas portadoras e proteger os indivíduos 

suscetíveis. Este tipo de prevenção é normalmente recomendada em casos de contacto próximo com 

pessoas que se encontram com DMI como é o caso de familiares e creches, entre outros, de modo a 

evitar o aparecimento de casos secundários. 

Deve ser administrada o mais cedo possível de modo a impedir a disseminação da bactéria e os 

principais antibióticos utilizados neste caso são a rifampicina, a ceftriaxona e os antibióticos da 

família das quinolonas, como ciprofloxacina34,45. 

 

2.3.8. Sequelas decorrentes da doença 

Sendo uma doença que afeta sobretudo as membranas protetoras do cérebro, a falta de tratamento 

ou a sua demora podem levar a graves sequelas como: 

 Perda de audição uni ou bilateral; 

 Danos neurológicos associados a dificuldades de aprendizagem e défices de 

desenvolvimento neuronal e motor (problemas de coordenação); 

 Epilepsia; 

 Danos ortopédicos, incluindo amputações, artrite e crescimento anormal dos ossos; 

 Insuficiência renal ou danos crónicos nos órgãos; 

 Perda de tecido após necrose, podendo ser necessário efetuar cirurgia reconstrutiva; 

 Problemas psicológicos e comportamentais; 

 Sinais neurológicos focais38,39. 

 

2.4. A vacina Bexsero®  

A Bexsero® (Novartis) foi a primeira vacina a ser autorizada pela Agência Europeia de 

Medicamentos (EMA) para uso na Europa e foi desenvolvida recorrendo a técnicas de vacinologia 

reversa, que consistem na seleção de genes que codifiquem proteínas com potencial imunogénico, 

expressas à superfície da N.meningitidis35.  

Desta forma, foram escolhidas três proteínas responsáveis por desempenharem funções 

importantes relacionadas com a virulência, a patogenicidade e a sobrevivência da bactéria e uma 
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proteína com características imunogénicas, pertencente a uma estirpe muito virulenta e que 

proporciona uma cobertura de estirpes mais alargada35 (Tabela 2). 
 

Tabela 2: Constituição da vacina Bexsero® (adaptada) 35,46 

Constituintes da vacina 

Proteína de fusão NHBA (Neisserial heparina-binding antigen) recombinante de Neisseria 

meningitidis do grupo B 

Proteína NadA (Neisserial adhesina A) recombinante de Neisseria meningitidis do grupo B 

Proteína de fusão fHbp (factor H binding protein) recombinante de Neisseria meningitidis 

do grupo B 

Vesículas de membrana externa (VME) de Neisseria meningitidis do grupo B, da estirpe 

NZ98/254, medidas como proteína total com PorA P1.4 

Hidróxido de alumínio (adjuvante) 

 

A vacina apresenta-se como uma suspensão líquida, branca e opalescente e a sua utilização 

destina-se a estimular o sistema imunitário humano a produzir anticorpos bactericidas capazes de 

reconhecer os antigénios presentes na vacina (NHBA, NadA, fHbp e PorA P1.4), conferindo assim 

proteção contra a DMI46.  

Posto isto, a Bexsero® encontra-se indicada para a imunização ativa de indivíduos com dois ou 

mais meses de idade e está contraindicada em casos de hipersensibilidade às substâncias ativas ou 

excipientes. A sua posologia varia de acordo com a faixa etária e encontra-se resumida na Tabela 3: 
 

Tabela 3: Esquema de vacinação da Bexsero® (adaptada) 46 

 

 

A vacina deve ser administrada através de uma injeção intramuscular profunda, 

preferencialmente na parte anterolateral da coxa em lactentes e no músculo deltóide em indivíduos 

mais velhos. Nunca deve ser injetada por via intravenosa, subcutânea ou intradérmica46. 
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Pode ser administrada concomitantemente com outras vacinas, sejam estas monovalentes ou 

combinadas, como as vacinas contra a difteria, tétano, tosse convulsa, Hib, poliomielite, hepatite B, 

sarampo, papeira, rubéola e varicela, mas nunca deve ser misturadas com elas na mesma seringa. No 

caso da administração simultânea de mais do que uma vacina, os locais de injeção devem ser distintos 

e, como esta está normalmente associada a um risco aumentado de febre, sensibilidade no local da 

administração, alterações nos hábitos alimentares e irritabilidade, deve ser sempre considerada a 

possibilidade de administrar as vacinas em separado46.  

Relativamente à administração da vacina durante a gravidez não existem dados clínicos 

suficientes para garantir a sua segurança e o risco associado à administração da vacina é 

desconhecido. Por esta mesma razão, a vacinação com Bexsero® deverá ser mantida quando o risco 

de exposição à DMI é evidente. A escassez de informações sobre a segurança da vacina também se 

verifica no caso da amamentação e, neste caso, é importante averiguar a razão vantagem/risco antes 

de proceder à vacinação de lactantes46. 

No que diz respeito à fertilidade, não existem dados sobre o efeito da vacina na fertilidade do ser 

humano e não foram verificados efeitos sobre a fertilidade em estudos efetuados em animais46.  

 

 Reações adversas 

As reações adversas associadas à vacina são classificadas de acordo com a frequência verificada.  

No caso dos lactentes e das crianças até aos 10 anos de idade, é muito frequente verificarem-se 

as seguintes reações: febre (≥38°C), sensibilidade, eritema, tumefação ou endurecimento no local da 

injeção, irritabilidade, perturbações alimentares, sonolência, choro invulgar, diarreia, vómitos e 

erupção cutânea. São menos frequentes as convulsões, palidez e eczema e são raros os casos em que 

se verifica síndrome de Kawasaki (vasculite sistémica) e urticária. 

Nos adolescentes a partir dos 11 anos e nos adultos, as reações mais frequentes incluem dor, 

tumefação, induração e eritema no local da injeção, mal-estar geral, cefaleias, náuseas, mialgias e 

artralgias46.  

 

2.5. Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico desempenha um papel importante como a última pessoa a contactar com o utente 

no momento da dispensa e, como tal, é essencial possuir algum conhecimento sobre a DMI e sobre 

a vacina utilizada na sua prevenção. Ao ter conhecimento sobre a patologia, o farmacêutico encontra-

se apto a conhecer eventuais sinais e sintomas característicos da doença, podendo assim encaminhar 

rapidamente o utente para o médico. 

No caso da vacinação, o papel do farmacêutico passa por esclarecer o utente quanto à necessidade 

de administração da vacina. No entanto, tratando-se de uma vacina que se encontra no mercado 

português há relativamente pouco tempo, é muito comum a população mostrar-se reticente quanto à 

sua segurança e eficácia, principalmente quando esta se destina a crianças pequenas. Nestes casos, o 
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farmacêutico é o principal responsável por elucidar o utente sobre questões como o esquema de 

vacinação ou as reações mais frequentes que poderão ocorrer após a vacinação, tornando-o mais 

recetivo à vacinação. 

Para além do esclarecimento das dúvidas do utente, o farmacêutico deve ainda informar sobre as 

precauções a ter como, por exemplo, conservar a vacina no frigorífico após a sua aquisição e mantê-

la na embalagem de origem de modo a proteger da luz externa, e pode ainda aconselhar a 

administração profilática de antipiréticos como o paracetamol no momento e após a vacinação, de 

modo a reduzir a incidência e intensidade de reações febris, especialmente quando a administração 

for efetuada em simultâneo com outra vacina, em que o risco de febre se encontra aumentado. 

 

2.6. Conclusão 

Este foi um tema envolto em alguma controvérsia pois, segundo muitas das pessoas que se 

dirigiam à farmácia com o propósito de comprar a vacina Bexsero®, nem todos os pediatras 

aconselhavam a sua administração. Talvez por esta razão, a procura de informação na farmácia foi 

bastante notória e senti que, neste sentido, os panfletos foram uma grande ajuda. Para além disso, a 

existência de um cartaz informativo e a curta apresentação PowerPoint efetuada captavam de forma 

bastante eficaz a atenção das pessoas, o que me permitiu informar e esclarecer um maior número de 

utentes.  

 

3. Tema 3: “Efeitos adversos provocados pelo uso prolongado de corticosteroides tópicos” 

 

3.1. Enquadramento do tema 

O atendimento ao público constitui uma das áreas de maior importância ao longo do estágio e, 

como tal, é necessário prestar muita atenção aos pedidos e queixas apresentadas pelos utentes. 

Durante o tempo em que me encontrei a efetuar atendimento ao público, deparei-me com o caso 

de uma utente que utilizava, de forma recorrente, pomadas e cremes à base de corticosteroides, 

especialmente na zona da face, e que sentia a pele muito seca. Como os corticosteroides não devem 

ser utilizados durante períodos prolongados, achei interessante tentar perceber o porquê dessa 

sensação de pele seca e propus-me a pesquisar quais as consequências que o uso de corticosteroides 

durante longos períodos poderia ter, bem como quais os efeitos adversos que podem resultar deste 

uso prolongado. 

Assim sendo, direcionei a minha pesquisa para o tipo de corticosteroides tópicos existentes, quais 

as diferenças entre si e quais as situações em que devem ser utilizados, procurando estabelecer uma 

relação entre o seu uso e o aparecimento de efeitos adversos. Para facilitar a associação das 

substâncias ativas aos nomes comerciais, elaborei um resumo esquemático que se encontra no Anexo 

6. 
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3.2. Introdução 

Os corticosteroides tópicos começaram a ser utilizados em 1952, altura em que foi descoberta a 

eficácia da hidrocortisona tópica no tratamento de patologias inflamatórias, aquando da sua utilização 

no tratamento de dermatoses.  

Esta descoberta veio revolucionar a terapêutica de aplicação tópica e, nos anos que se seguiram 

à descoberta da eficácia da hidrocortisona, começaram a ser efetuadas alterações na sua estrutura 

inicial com o objetivo de adquirir corticosteroides de aplicação tópica com maior potência. Contudo, 

estas modificações não levaram apenas ao aumento da potência dos corticosteroides, mas também 

ao aumento do risco de efeitos adversos. Desta forma, foi necessário recorrer à produção de novas 

moléculas que apresentassem simultaneamente maior potência e risco de efeitos adversos semelhante 

ao dos corticosteroides de fraca potência. 

No entanto, a informação acerca dos efeitos adversos que podem advir da corticoterapia tópica 

não se encontra bem definida e isto deve-se ao facto de estes efeitos não serem, muitas vezes, 

reportados às entidades responsáveis47,48.  

 

3.3. Desenvolvimento Teórico 

Os corticosteroides tópicos são preparações farmacêuticas amplamente utilizadas no tratamento 

de situações inflamatórias da pele e apresentam vários tipos de atividade farmacológica48: 

 Ação anti-inflamatória: efeito terapêutico mais procurado neste tipo de fármacos, pois 

permite a diminuição dos estados inflamatórios. 

 Ação vasoconstritora: ação importante pois auxilia na diminuição dos sintomas causados 

pela reação inflamatória, como o edema e eritema. 

 Ação antiproliferativa ou antimitótica: consiste numa inibição não específica do ciclo 

celular e parece ser a principal responsável por alguns dos efeitos adversos, como a atrofia. 

 Ação imunossupressora: ação importante no tratamento de patologias imunológicas. No 

entanto, é responsável pelo agravamento das infeções cutâneas localizadas nos locais de 

aplicação do fármaco. 

 Taquifilaxia: Definida como resistência clínica ao tratamento após uma aplicação 

prolongada e ininterrupta de corticosteroides tópicos, varia de acordo com a potência e 

concentração do corticoide.  

 Ação mineral e glucocorticoide: atua sobre o eixo hipotálamo-hipofisário, levando à 

diminuição do cortisol plasmático. 

 

Atualmente, em Portugal, os corticosteroides tópicos são classificados de acordo com a 

classificação europeia, que consiste em quatro classes de potência crescente (Tabela 4). 
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Tabela 4: Classificação dos corticosteroides tópicos (adaptada) 49 

Potência dos corticosteroides Exemplos de corticosteroides 

Classe I (Ligeira) 
Hidrocortisona 

Metilprednisolona 

Classe II (Moderada) Butirato de Clobetasona 

Classe III (Elevada) 
Valerato de Betametasona 

Butirato de Hidrocortisona 

Classe IV (Muito elevada) Propionato de Clobetasol 

 

Quanto mais elevada for a potência de um corticoide, maior é o risco de desenvolvimento de 

efeitos adversos. Estes podem ocorrer tanto a nível local, como a nível sistémico. 

 

Efeitos adversos locais47,49: 

 Estrias atróficas: a atrofia da pele é o efeito adverso mais comum dos corticosteroides 

tópicos, podendo esta ser influenciada por diversos fatores como a idade da pessoa, a 

localização do corpo onde foi aplicado o corticosteroide tópico, a potência do mesmo e 

a presença de oclusão. Os corticosteroides causam atrofia por supressão da proliferação 

celular e inibição da síntese do colagénio. Esta atrofia resulta num aumento da 

transparência e do brilho da pele, bem como o aparecimento de estrias. Estas constituem 

danos na pele que são permanentes e irreversíveis. 

 Alterações na elasticidade da pele: causa adelgaçamento, por diminuição da elasticidade 

da pele. Este efeito pode regredir após cessar a aplicação de corticosteroides, mas não é 

possível restaurar a estrutura original.  

 Telangiectasia: caracteriza-se por uma dilatação anormal dos vasos capilares e arteríolas, 

que é provocada por uma estimulação das células endoteliais microvasculares dérmicas 

humanas. 

 Hipertricose: os corticosteroides promovem o crescimento piloso através de um 

mecanismo que ainda não está esclarecido. Este efeito é mais comum no uso de 

corticosteroides sistémicos, mas também pode ser visível durante o uso de 

corticosteroides tópicos. O escurecimento dos pelos pode persistir durante meses após a 

cessação da aplicação. 

 Rosácea: os corticosteroides tópicos são contraindicados no tratamento da rosácea, 

podendo levar a um agravamento desta patologia. 

 Dermatite perioral: caracteriza-se pelo aparecimento de uma erupção facial, composta 

por pápulas foliculares e pústulas com distribuição perioral. Este efeito adverso é mais 

comum em mulheres jovens, mas também pode ocorrer em homens e crianças. Está 

associado ao uso prolongado de corticosteroides de elevada potência na face. 
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 Acne: os corticosteroides tópicos podem induzir rapidamente uma erupção semelhante à 

acne, uma vez que causam a degradação do epitélio folicular, o que resulta numa extrusão 

do conteúdo folicular.  

 Despigmentação ligeira ou hipopigmentação: este efeito não é muito notado, apesar de 

ser bastante comum. Os corticosteroides podem interferir com a produção de melanina 

pelos melanócitos, levando à hipopigmentação de determinadas zonas. Este efeito é 

normalmente reversível após descontinuação do tratamento com corticosteroides. 

 Extensão e agravamento de infeções: a corticoterapia suprime a inflamação, permitindo 

o desenvolvimento de bactérias e fungos e consequente agravamento de infeções 

cutâneas. As infeções mais comuns são causadas por Tinea versicolor, espécies de 

Trichophyton e de Candida. 

 Atraso na cicatrização de feridas: tal como referido anteriormente, os corticosteroides 

tópicos causam atrofia da pele e diminuição da síntese de colagénio, o que afeta os 

queratinócitos, os fibroblastos, a angiogénese e o tecido conjuntivo, provocando um 

retardamento do processo de cicatrização.  

 

Efeitos adversos sistémicos47,50: 

 Supressão do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal: o tratamento prolongado com 

corticosteroides provoca a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal e pode 

levar ao aparecimento da síndrome de Cushing, à insuficiência suprarrenal e à inibição 

do crescimento. A supressão do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal é considerada a 

principal causa de insuficiência suprarrenal por originar uma diminuição generalizada 

das hormonas esteroides devido à diminuição dos níveis de hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) e, consequentemente, favorecer efeitos secundários como 

hipogonadismo e osteoporose.  

 Hiperglicemia e Diabetes Mellitus: a corticoterapia está associada a um maior risco de 

hiperglicemia em pacientes sem Diabetes Mellitus diagnosticada (indução da diabetes) 

e com o agravamento do controlo glicémico em pacientes diabéticos. O excesso de 

corticosteroides provoca simultaneamente a diminuição da produção de insulina pelas 

células β e insulinorresistência (diminuição da eficácia da insulina sobre a produção 

hepática de glucose e aumento da absorção de glucose pelos músculos e tecido adiposo).  

 Efeitos mineralocorticoides: Apesar da maioria dos corticosteroides não possuir 

atividade mineralocorticoide, a hidrocortisona e alguns dos seus derivados apresentam-

na. O tratamento prolongado utilizando corticosteroides com atividade 

mineralocorticoide pode estar associado a edema e hipocalcemia. 

Os efeitos adversos locais apresentam maior prevalência do que os efeitos adversos sistémicos. 

Estes são raros, aparecendo normalmente em casos de uso prolongado de corticosteroides tópicos, 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

Página | 38  

 

aplicados em grandes superfícies ou em pele alterada que potencia a absorção do fármaco. As 

crianças apresentam maior suscetibilidade aos efeitos sistémicos por possuírem uma relação 

superfície corporal/peso mais elevada (cerca de 2,5 a 3 vezes maior do que nos adultos)47,48. 

 

3.4. Aconselhamento Farmacêutico  

Apesar dos corticosteroides serem largamente utilizados no alívio dos sinais e sintomas de 

processos inflamatórios, o seu uso deve ser desaconselhado em certas situações como: presença de 

um processo infecioso concomitante, em lesões ulceradas ou infetadas (podendo contribuir para o 

seu agravamento), na urticária (por serem desprovidos de valor terapêutico) e na acne. No caso da 

rosácea, o uso de corticosteroides é mesmo contraindicado. 

Para escolher qual o fármaco a utilizar em determinada situação deve ter-se em conta qual o 

corticosteroide de menor potência que é efetivo na menor concentração.  

Muitos dos corticosteroides tópicos possuem diferentes formulações, de modo a adequarem-se à 

situação em que serão utilizados. Desta forma, existem os cremes hidrossolúveis que são 

especialmente úteis na aplicação em lesões húmidas ou exsudativas, as pomadas que devem ser 

utilizadas em lesões secas, liquenificadas ou escamosas e as loções para os casos que se pretendem 

aplicar uma dose mínima numa área de maiores dimensões. 

Os corticosteroides tópicos devem ser utilizados durante curtos períodos de tempo 

(aproximadamente uma semana), não devendo ultrapassar as duas aplicações diárias. 

É também importante informar o utente que quando descontinuados, estes fármacos podem 

provocar efeito rebound, que consiste num agravamento da situação51. 

As associações de antibacterianos, antifúngicos e corticosteroides não são normalmente 

recomendadas, mas existem casos raros em que a sua utilização pode justificar-se. Nestes casos é 

primeiramente aconselhado o uso destes fármacos em formulações separadas, de modo a permitir 

uma maior flexibilidade posológica. No entanto, existem algumas formulações com associações, que 

se encontram resumidas no Anexo 7. 
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Anexos 

Anexo 1. Panfleto informativo realizado no âmbito do tema “Fortalecimento das unhas e do 

cabelo”. 
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Anexo 2. Cartaz realizado no âmbito do tema “Fortalecimento das unhas e do cabelo”. 
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Anexo 3. Apresentação Powerpoint sobre o tema “Meningite B e Vacinação”. 
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Anexo 4. Cartaz realizado para o tema “Meningite B e Vacinação”. 
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Anexo 5. Panfleto informativo realizado no âmbito do tema “Meningite B e Vacinação”. 
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Anexo 6. Corticosteroides de aplicação tópica. 
 

Fármaco (Substância Ativa) Nomes Comerciais 

Aceponato de metilprednisolona 
Advantan® (Solução cutânea, creme, pomada 

e emulsão cutânea) 

Acetonido de fluocinolona Synalar® (Creme) 

Betametasona 

Diprosone® (Pomada e creme) 

Diprosone N.V. ® (Pomada e creme) 

Soluderme® (Solução cutânea) 

Betnovate® (Pomada, creme) 

Betnovate® Capilar (solução cutânea) 

Cilestoderme® (Creme) 

Betametasona Basi (Pomada) 

Butirato de hidrocortisona 

Locoid® Capilar (solução cutânea) 

Locoid® (pomada e creme) 

Locoid® Crelo (emulsão cutânea) 

Locoid® Lipocreme (Creme) 

Clobetasol 

Clarelux® (Pomada e espuma cutânea) 

Dermovate® (Solução cutânea, creme e 

pomada) 

Etrivex® (Champô) 

Clobetasona Emovate® (Creme e pomada) 

Desonida 
Zotinar® (Creme) 

Zotinar® Capilar (Solução cutânea) 

Dexametasona 
Dexaval® (Creme) 

Dexaval® Capilar (Solução cutânea) 

Dexametasona + Clorofenamina Dexaval® A (Creme) 

Difluocortolona Nerisona® (Creme) 

Fluticasona 

Cutivate® (Creme e pomada) 

Flunutra® (Creme) 

Ubizol® (Creme) 

Hidrocortisona 
Pandermil® (Creme e pomada) 

Carplexil® (Creme) 

Mometasona 

Desdek® (Pomada e creme) 

Elocom® (Pomada, creme e solução cutânea) 

Mometasona Mylan (Pomada) 

Probutato de hidrocortisona Pandel® (Creme) 
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Anexo 7. Associações de antibacterianos, antifúngicos e corticosteroides. 
  

Fármaco (Substância Ativa) Nomes Comerciais 

Acetonido de fluocinolona + Neomicina Synalar N® (Creme) 

Betametasona + Ácido fusídico Fucicort® (Creme) 

Betametasona + Clotrimazol Flotiran® (Creme e pomada) 

Betametasona + Gentamicina 
Diprogenta® (Pomada e creme) 

Epione® (Creme) 

Desonida + Neomicina Zotinar® N (Creme) 

Dexametasona + Clioquinol Dexaval® V (Creme) 

Dexametasona + Clotrimazol Baycuten® (Creme) 

Dexametasona + Neomicina Dexaval® N (Creme) 

Difluocortolona + Cloroquinaldol Nerisona® C (Creme) 

Difluocortolona + Isoconazol Travocort® (Creme) 

Econazol + Triamcinolona Pevisone® (Creme) 

Hidrocortisona + Ácido fusídico Fucidine® H (Creme) 

Hidrocortisona + Natamicina + Neomicina Pimafucort® (Creme e pomada) 

Miconazol + Hidrocortisona Daktacort® (Creme) 
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Introducción 

 

De acuerdo con la Ley 16/1997, de 25 de abril, las oficinas de farmacia son “establecimientos 

sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las 

Comunidades Autónomas” y deben prestar los servicios básicos a la población como adquisición, 

custodia, conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios; vigilancia, control y 

custodia de las recetas médicas dispensadas; garantizar la atención farmacéutica a la población; 

informar y hacer el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes; colaborar en el 

control del uso individualizado de los medicamentos, para que se detecten y se notifiquen reacciones 

adversas, entre otros1. 

La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de 

actuaciones encaminadas de forma a que los pacientes reciban y utilicen estos productos de manera 

adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas, durante el período de tratamiento adecuado 

y teniendo acceso a la información necesario para su uso correcto. Así, la política farmacéutica se ha 

orientado para asegurar la disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios que cubran las 

necesidades de los pacientes2.  

El trabajo de un farmacéutico es esencial para asegurar la accesibilidad al medicamento 

ofreciendo, junto con el médico, consejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico y apoyo a los 

pacientes2.  

El desafío actual es conseguir asegurar la calidad de la prestación farmacéutica en todo el Sistema 

Nacional de Salud (SNS), promoviendo el uso racional de los medicamentos y el acceso al 

medicamento por parte de todos los ciudadanos2. 

Este informe es una descripción de las actividades desarrolladas, los conocimientos y experiencia 

personal y profesional adquiridos durante mis prácticas en la Farmacia Terrón. 
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1. Farmacia Terrón  

 

1.1. Medio ambiente y Ubicación 

La Farmacia Terrón se encuentra ubicada en Paseo de Extremadura, número 310, en 28024 – 

Campamento, perteneciente à la Comunidad de Madrid.  

El establecimiento está situado en un barrio donde la mayoría de la población es de edad 

avanzada, razón por la cual ya son personas conocidas por el personal de la farmacia. Esto permite 

hacer un mejor seguimiento de los pacientes y tener una relación más cercana con el paciente. 

 

1.2. Espacio físico de la farmacia 

Fuera de la farmacia es visible el cartel que dice "Farmacia Terrón", el nombre del farmacéutico 

titular, Fco. J. Terrón Roca, y la cruz verde colocada perpendicular a la fachada del edificio, que 

sirven para identificar la farmacia (anexo 1). 

En el interior de la farmacia existen cuatro áreas distintas: un área de servicio público, un área 

de almacenamiento, la rebotica y los aseos. 

 

1.2.1. Área de servicio público 

En el área de servicio público se encuentra el mostrador (anexo 2) que dispone de dos puntos de 

venta, cada uno con un ordenador, una impresora de tickets y un lector óptico de código de barras.  

Por detrás del mostrador están unas estanterías, donde se encuentran determinados productos 

como productos de venta libre o medicamentos encargados por la populación para más fácil acceso. 

Los productos cambian consonante la temporada, para qué sea dada mayor importancia a algunos 

productos. 

En el exterior del mostrador también se encuentran expuestos algunos productos de venta libre, 

como productos de higiene oral, champús y otros productos en promoción, de modo que estén de 

fácil acceso al público. En esta zona también hay una balanza y un banco donde se hacen las 

mediciones de la tensión.   

 

1.2.2. Área de almacenamiento 

Hay determinados productos que son muy buscados por la populación, especialmente cuando la 

población tiene casi toda las mismas enfermedades e, por lo tanto, las personas llevan el mismo tipo 

de medicación (antihipertensivos, antidiabéticos orales, protectores gástricos, entre otros). En estos 

casos es esencial tener esos productos en mayor cantidad en la farmacia para evitar que ocurra el 

agotamiento de los productos. 

Esta área es utilizada para almacenar grandes cantidades de medicamentos que no se pueden 

poner en los cajones deslizantes o en las estanterías.  
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1.2.3. Rebotica 

La rebotica se encuentra conectada con el área de servicio público y es aquí donde están la 

mayoría de los medicamentos (anexo 3).  

En las estanterías están los medicamentos genéricos y en los cajones deslizantes horizontales 

están las especialidades, ambos clasificados por orden alfabético. 

En esta zona también tenemos la nevera, que tiene que estar entre las temperaturas de 2 a 8ºC y 

es utilizada para poner las insulinas y otros productos que necesitan de frio.   

Es también aquí que se realiza la verificación de las recetas y se hace la organización en lotes de 

25 recetas. 

 

1.3. Horario de atención al público 

Los horarios de atención al público de las oficinas de farmacia en la Comunidad de Madrid vienen 

regulados por el Decreto 259/2001, de 15 de noviembre, por el que se aprueban los horarios de 

atención al público, servicios de guardia y vacaciones3. 

El horario ordinario y mínimo establecido se encuentra en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Horario ordinario y mínimo de atención al público3 

 Mañana 

Lunes a Viernes 

Tarde 

Lunes a Viernes 

Sábados 

Horario de Verano 

(De 15 de junio hasta 

15 de septiembre) 

De 9h30 a 13h45 De 17h30 a 20h30 De 10h a 13h45 

Resto del Año De 9h30 a 13h45 De 17h a 20h De 10h a 13h45 

 

1.4. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo se compone de un farmacéutico titular y un técnico de farmacia. 

 

 

2. Libros Oficiales y Fuentes de Información 

Los libros oficiales obligatorios en las farmacias son: libro recetario, libro de contabilidad de 

estupefacientes, Real Farmacopea Española y Formulario Nacional. 

 

2.1. Libro recetario 

En el libro recetario (anexos 4 y 5) se registran todas las dispensaciones de fórmulas magistrales, 

medicamentos con sustancias psicotrópicas o estupefacientes, otras dispensaciones determinadas por 
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la dirección general de Farmacia, medicamentos de especial control médico y medicamentos de uso 

humano empleados en veterinaria4. Todos los registros deben contener los siguientes datos5: 

 Fecha de dispensación 

 Número de registro de receta (número consecutivo que le corresponda) 

 Datos del prescriptor (nombre, apellidos, número de colegiado y, en su caso, especialidad 

oficialmente acreditada de ejercicio) 

 Datos del paciente (CIP, DNI, en su caso, tarjeta sanitaria europea, certificado 

provisional sustitutorio o CPS, NIE o el número del pasaporte para ciudadanos 

extranjeros no comunitarios)  

 Datos de la prescripción 

 Numero de envases o de unidades de dispensación en su caso 

 Observaciones/Diligencias. 

 

2.2. Libro de contabilidad de estupefacientes 

En el libro de contabilidad de estupefacientes (anexos 6 y 7) deben constar todos los movimientos 

de especialidades farmacéuticas que contengan sustancias de la lista I y de los productos 

estupefacientes de las listas I y II, o sea se deben anotar todas las dispensaciones, así como todas las 

adquisiciones de estupefacientes hechas por la farmacia4,6.  

El libro es constituido por cuatro partes4: 

 Certificación del Inspector Provincial de Farmacia: donde se consignan el número de 

folios, numerados y sellados uno a uno por la Inspección, los datos del farmacéutico titular, 

la fecha de expedición, la firma y el sello de Inspección. 

 Índice de folios: resumen de los estupefacientes contabilizados en el libro, con indicación 

de la página. Cuando un farmacéutico adquiere por la primera vez un estupefaciente, debe 

poner su identificación (forma farmacéutica, número de unidades y dosis) en la columna 

TITULO DE CUENTA y asignarle un folio, poniendo el número en la columna FOLIOS 

NÚMERO. 

 Folios: Son 200 y están encabezados por la denominación de la especialidad. Se llenan 

como un libro de contabilidad, anotando entradas, salidas y saldo existente en cada 

momento. Para cada movimiento, se utiliza una línea diferente. 

 Revistas de inspección: Son utilizadas por el Inspector Provincial de Farmacia en las 

inspecciones, donde anotará las observaciones que estime oportunas. 

Contrariamente al libro recetario la anotación se hace por sustancia o medicamento, teniendo 

cada uno su folio. Cuando un folio está completo, el farmacéutico le asignará otro y indicará el 

número en la leyenda “pasa al folio num. __” situado en la esquina inferior de la página, y en el folio 
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de destino indicará el folio de origen en la leyenda “viene  del  folio  num. __”  situado  en  la  esquina  

superior  de  la  página, y donde también se tiene que poner el nombre del estupefaciente. 

Los datos a poner en el libro son: 

 Fecha de adquisición y/o fecha de dispensación 

 Número de la receta, orden de dispensación o vale (que es lo mismo que se pone en el 

libro recetario) 

 Identificación de entrada o salida del producto 

 Número de envases adquiridos y/o dispensados 

 Proveedor en caso de entrada del producto y prescriptor en caso de dispensación 

 Nombre del médico prescriptor y del paciente 

 Observaciones  

 Saldo 

Las salidas pueden corresponder a dispensaciones a pacientes, devoluciones por caducidad, robos 

y sustracciones (con denuncia como justificante) y roturas de envase4,6. 

 

2.3. Real Farmacopea Española 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, establece que es en la Real Farmacopea Española que se instituye 

la calidad que deben cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición de los 

medicamentos de uso humano y veterinario. Está constituida por las monografías contenidas en la 

Farmacopea Europea del Consejo de Europa y, en casos justificados, por las monografías peculiares 

españolas2,4. 

La quinta edición de la Real Farmacopea Española ha sido aprobada por el Orden SSI/23/2015, 

de 15 de enero7.  

 

2.4. Formulario Nacional 

El Formulario Nacional es constituido por monografías de materias primas, monografías de 

fórmulas magistrales, monografías de preparados oficinales y por los Procedimientos Normalizados 

de Trabajo. Su primera publicación ha sido en 2003 y fue actualizado en 2006, tiendo sido aprobada 

por el Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, su segunda edición4,7. 

 

3. Gestión de la farmacia 

 

3.1. Programa informático 

El programa informático utilizado en la farmacia es el Unycop Win®, un programa intuitivo y 

de fácil manejo que simplifica el trabajo cotidiano del farmacéutico. Permite el acceso directo a bases 
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de datos de medicamentos, la dispensación de los medicamentos, prestar atención y indicación 

farmacéutica y hacer los pedidos de medicamentos8. 

 

3.2. Gestión de stocks 

Una gestión racional del stock de la farmacia es imprescindible para asegurar el correcto 

funcionamiento de la farmacia, teniendo como objetivo certificar la existencia de los productos en la 

farmacia para que puedan ser dispensados cuando necesario. Así es esencial tener en cuenta la 

rotación del stock así como la estacionalidad de los productos, para que sea posible evitar el exceso 

de productos en el almacén, que pueden tener un efecto negativo en la economía de la farmacia.  

Para hacer una gestión adecuada de stocks es fundamental tener una cierta experiencia y, 

principal, tener conocimiento del tipo de clientes, de los hábitos de prescripción de los médicos de la 

región, de la estacionalidad de los productos y de la publicidad en los medios de comunicación en el 

caso de medicamentos no sujetos a receta médica.  

 

3.3. Pedidos y adquisiciones 

3.3.1. Proveedores 

Los principales proveedores de la Farmacia Terrón Roca son COFAMASA S.A., COFARES – 

Sociedad Cooperativa Farmacéutica y CECOFAR. 

La elección del proveedor se relaciona con factores como la velocidad de entrega, la existencia 

de productos en el almacén del proveedor, entre otros. 

 

3.3.2. Realización de pedidos 

Todas las mañanas y tardes, cerca de la hora de cierre, se hacen los pedidos diarios de los 

medicamentos que se necesitan comprar, utilizando el programa informático. 

Se hacen tres tipos de pedidos de acuerdo con las necesidades: 

 Los pedidos diarios, que sirven para reemplazar los productos que se venden en la 

mañana o tarde; 

 Los pedidos de reposición de stock, de acuerdo con las ventas futuras estimadas; 

 Los pedidos estacionales, en que se piden productos típicos de la época del año. 

Más allá de los pedidos diarios hechos con el programa informático, también se pueden llevar a 

cabo otros tipos de compras a través de llamada telefónica para los almacenes, utilizando el gadget 

de CECOFAR o comprando directamente a los laboratorios mediante representantes. 

 

3.3.3. Recepción y verificación de los pedidos 

Tras la recepción de un pedido, es esencial hacer una verificación del pedido, o sea, comprobar 

si la factura está destinada à la farmacia, si se ajusta a los productos y cantidades recibidas y si los 
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importes facturados son correctos. Si hay algo que no coincide, se llama al almacén para que el 

problema sea arreglado o se hace un pedido de abonos. 

Cada pedido tiene una factura donde se encuentran descritos los productos existentes en los 

contenedores, el precio de venta al público (PVP) y el precio de venta del almacén (PVA).  

La primera cosa a hacer es comprobar se han venido productos que necesitan condiciones 

especiales de almacenamiento, como las insulinas que tienen que ser colocadas en la nevera. Después 

se almacenan los productos que faltan en los lugares correctos.  

Durante mis prácticas, fui responsable de esta tarea con frecuencia, lo que me permitió un primer 

contacto con los medicamentos que se venden en España, en particular con los nombres de las 

especialidades farmacéuticas y me permitió conocer mejor los lugares donde se almacenan los 

medicamentos en la farmacia.  

Después de hacer lo pedido en Unycop Win®, los productos enviados por los proveedores 

quedan registrados en el ordenador y cuando se termine la recepción de los productos, debe ser dada 

la entrada de los productos a través del comando “Recepción de pedidos” en el ordenador e 

comprobar si el importe facturado es lo mismo.  

Cuando los pedidos son hechos por teléfono o por representantes de los laboratorios es necesario 

dar entrada de los productos a través de “Entrada directa de artículos”, comprobando después si la 

cuantidad de cada producto introducido está correcta. 

 

3.3.4. Almacenamiento de los productos 

Los primeros productos que se almacenan son los productos con condiciones especiales de 

almacenamiento, en particular, los productos que deben ser mantenidos a bajas temperaturas, o sea, 

en la nevera.  

Los restantes medicamentos se almacenan tomando en cuenta la especialidad farmacéutica. Las 

especialidades genéricas se colocan en una estantería e las especialidades originales son colocadas 

en los cajones, ambos ordenados alfabéticamente y de acuerdo con las fechas de caducidad, siguiendo 

la regla First Expired, First Out (FEFO), en que la primera caja de cada medicamento a dispensar 

tiene que ser la que tiene un plazo de caducidad más corto. 

Los restantes productos también son almacenados de la misma forma e, normalmente, se 

encuentran visibles en el área de servicio al cliente. Cuando los productos no tienen fecha de 

caducidad e no se puede almacenar de acuerdo con la regla FEFO, se ponen en el estante de acuerdo 

con la regla First In, First Out (FIFO) y por lo tanto el primer producto a salir es lo que está hace 

más tiempo en la farmacia. 

En mis prácticas tuve muchas ocasiones para hacer el almacenamiento de los productos, lo que 

contribuyó para conocer mejor los medicamentos dispensados en España e donde se encontraban 

almacenados.  
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3.4. Caducidades 

La vigilancia de las caducidades de los medicamentos que se encuentran en la farmacia es 

fundamental para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos, tal como para asegurar una 

gestión adecuada de las existencias. 

Siempre que sea posible, se hace una revisión de las fechas de caducidad de los productos y todos 

los productos que han caducado o que van a caducar en los próximos meses son separados y luego 

devueltos a los almacenistas.  

Durante mis prácticas pude comprobar las fechas de caducidad de los medicamentos/productos 

e hacer la separación de todos los productos que estaban caducando para después hacer la devolución 

al almacén. 

 

4. Dispensación de Medicamentos e Productos de Salud 

La dispensación de medicamentos es una de las principales actividades de una farmacia de 

oficina, pero no se trata solo de ceder los medicamentos à la población. Se entiende por dispensación 

el acto profesional de poner un medicamento a disposición del paciente por un farmacéutico o bajo 

su supervisión personal y directa, de acuerdo con la prescripción médica formalizada en la forma de 

receta médica, con las salvedades legalmente establecidas, informando, aconsejando e instruyendo 

el paciente sobre la correcta utilización de los medicamentos y, por lo tanto, la dispensación debe de 

ser siempre acompañada por una explicación sobre el correcto uso de medicación, para que esta sea 

segura y eficaz4. 

El uso incorrecto de los medicamentos es un problema de salud pública asociado a futuras 

complicaciones en el estado de salud del paciente e, muchas veces, a la mortalidad. Para tal, depende 

del farmacéutico hacer un seguimiento de la farmacoterapia, identificar casos de uso incorrecto y 

intentar clarificar las dudas del paciente, como por ejemplo en relación a las indicaciones 

terapéuticas, a la duración del tratamiento, a la forma como debe ser administrado e a las posologías. 

El farmacéutico también es el principal responsable por promover la adhesión a la terapia. 

De acuerdo con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios, se entiende por medicamento de uso humano “toda sustancia o combinación 

de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de 

enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres 

humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico” 2.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha determinado las condiciones 

de prescripción de medicamentos clasificándolos, según corresponda, en dos categorías: 

medicamento sujeto a prescripción médica (MSPM) y medicamento no sujeto a prescripción médica 

(MNSPM) 2. 
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4.1. Especialidades Farmacéuticas 

En España, las especialidades farmacéuticas pueden ser clasificadas en: 

 Especialidad Farmacéutica Original (EFO) – contiene una entidad química de 

investigación original desarrollada por el fabricante o titular. Incluye los estudios de calidad 

y los ensayos preclínicos y clínicos que demuestran la eficacia y seguridad.  

 Especialidad Farmacéutica Licenciada (EFL) – es igual a la EFO, pero comercializada 

por otra compañía farmacéutica con autorización del investigador. 

 Especialidad Esencialmente Similar (EES) – es comercializada por un laboratorio, sin la 

cesión de derechos de comercialización que caracteriza las EFL. El fabricante no está 

obligado a presentar evidencias de eficacia y seguridad porque se asume que proviene de 

los estudios hechos con las moléculas originales. 

  Especialidad Farmacéutica Genérica (EFG) – tiene la misma forma farmacéutica y 

composición cuantitativa y cualitativa que la especialidad de referencia, cuyo perfil de 

eficacia y seguridad está establecida para su uso clínico. La EFG tiene que demostrar 

equivalencia con la especialidad de referencia9. 

 

 

4.2. Símbolos,  Siglas  y  Leyendas  en  el  Cartonaje  de  las  Especialidades Farmacéuticas 

De acuerdo con el anexo IV del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos de uso 

humano, los medicamentos pueden tener en el cartonaje diferentes símbolos (figura 1), siglas (tabla 

2) y leyendas que deben ser tenidas en cuenta en el momento de la dispensación4,10.  
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Figura 1. Símbolos presentes en el cartonaje de los medicamentos4 

 

Tabla 2. Siglas presentes en el cartonaje de medicamentos4,11 

Siglas que pueden aparecer en el cartonaje de los medicamentos 

EFP Medicamento publicitario 

H Medicamento de uso hospitalario 

DH 
Medicamento de diagnóstico hospitalario o de prescripción por determinados 

médicos especialistas 

ECM Medicamento de especial control médico 

TLD Tratamiento de larga duración 

MTP Medicamentos tradicionales a base de plantas 

 

 

Los símbolos y siglas presentes en la figura 1 y en la tabla 2 estarán acompañados de las 

siguientes leyendas, en el exterior de la envase en lugar bien visible: 
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Tabla 3. Leyendas presentes en los envases de los medicamentos4,11 

Leyendas que pueden figurar en el envase de los medicamentos 

Medicamento no sujeto a prescripción médica 

Medicamento sujeto a prescripción médica, en letras mayúsculas, con 

tamaño no inferior a 2 mm de altura, en negrita y en color negro u otro que se 

destaque del fondo del envase 

Uso hospitalario 

Diagnóstico hospitalario 

Especial control médico 

Medicamento homeopático, en los medicamentos homeopáticos con 

indicación terapéutica 

Basado exclusivamente en su uso tradicional, en los medicamentos 

tradicionales a base de plantas 

 

Todos los símbolos y siglas deben estar en la parte superior derecha del envase al lado derecho 

o debajo del código nacional del producto o caso los medicamentos no tengan embalaje exterior en 

la parte superior derecha del acondicionamiento primario4,10. 

Los medicamentos extemporáneos multidosis tienen que tener un recuadro, tanto en el embalaje 

exterior como en el acondicionamiento primario, en el que se debe poner la fecha de reconstitución.  

Para que esté garantizado el acceso a la información a todas las personas, todos los envases 

deberán tener los datos necesarios à la identificación del medicamento impresos en braille4.  

También pueden figurar otras siglas en los envases como “EFG” en los medicamentos genéricos, 

“EC” en los envases clínicos y “EXO” para indicar que una especialidad no está incluida en la 

financiación por el Sistema Nacional de Salud (SNS) 4,10.  

 

En todas las especialidades farmacéuticas, efectos y accesorios y otros artículos financiables por 

las entidades, el embalaje debe llevar el cupón precinto (anexo 8), una parte del cartonaje que se 

puede cortar y añadir a la receta como comprobante de la dispensación. 

 

 Cupón precinto 

En el deben figurar el nombre del artículo, laboratorio fabricante, dosificación y número de dosis, 

forma farmacéutica, código nacional y código de barras para lectura informatizada, así como las 

siglas y símbolos que se resumen en la tabla 44. 
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Tabla 4. Siglas y símbolos del cupón precinto4 

Siglas y símbolos del cupón precinto 

A.S.S.S. Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social 

ECM Especial Control Médico 

TLD Tratamiento de Larga Duración 

EFG Equivalente Farmacéutico Genérico 

EQ Especialidad Bioequivalente 

DH 

▲ 
Diagnóstico hospitalario 

I Financiación restringida a una determinada indicación 

E Antipsicóticos atípicos financiados con visado a mayores de 75 años 

● Medicamento de aportación reducida  

 
Cupón precinto diferenciado (CPD) (visado de inspección) 

 

Todos los medicamentos de diagnóstico hospitalario, especial control médico, medicamentos con 

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 con carnitina y productos 

dietéticos financiados por el SNS necesitan tener el visado de inspección4. 

Además del visado de inspección, también existe otro tipo de visado: el autovisado. Este consiste 

en una segunda firma del propio médico prescriptor para validar la prescripción. Se utiliza, por 

ejemplo, en las recetas de absorbentes para incontinencia urinaria y de antipsicóticos atípicos (de 

“segunda generación”) en pacientes con más de 75 años de edad4. 

 

4.3. Medicamentos Sujetos a Prescripción Médica 

Están sujetos a prescripción médica todos los medicamentos que puedan presentar peligro para 

la salud, directo o indirecto, incluso en condiciones normales de uso, si utilizados sin control médico, 

medicamentos que se utilicen frecuentemente y de forma considerable que puedan suponer un peligro 

para la salud si son utilizados en condiciones anormales (como por ejemplo abuso de medicamentos), 

medicamentos que contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o 

reacciones adversas sea necesario estudiar de forma más detallada y medicamentos que sean 

administrados por vía parenteral2,4. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá incluso establecer 

subcategorías en los medicamentos que solo pueden ser dispensados con prescripción médica2: 

 Medicamentos de dispensación bajo prescripción médica renovable o no renovable. 

 Medicamentos sujetos a prescripción médica especial. 
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 Medicamentos de dispensación bajo prescripción médica restringida, de utilización 

reservada a determinados medios especializados. 

 

4.3.1. Receta médica 

Según el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, la receta médica es “el 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” 5. 

Las recetas médicas pueden ser de dos tipos: papel (para cumplimentación manual o 

informatizada) o electrónica (complementada con una hoja de medicación de entrega obligatoria al 

paciente). En eses dos tipos de receta, el prescriptor debe consignar los datos obligatorios, esenciales 

para la validez de la receta, que son5: 

 Datos del paciente: nombre, apellidos, año de nacimiento, código de identificación 

personal en las recetas de asistencia sanitaria pública, código de la tarjeta sanitaria 

europea en el caso de ciudadanos extranjeros y DNI o NIE en las recetas de asistencia 

sanitaria privada. 

 Datos del medicamento: denominación del principio activo o denominación del 

medicamento, dosificación y forma farmacéutica, vía o forma de administración (se 

necesario), número de unidades por envase o contenido en peso o volumen, número de 

envases del medicamento a dispensar, posología, frecuencia de tomas y duración total del 

tratamiento. 

 Datos del prescriptor: nombre y apellidos, población y dirección donde ejerza, número 

de colegiado o el código de identificación asignado por las administraciones competentes 

y la especialidad acreditada que ejerza y la firma. 

 Otros datos: fecha de prescripción, fecha prevista de dispensación en casos de 

tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable y número de orden.  

En cada receta médica en soporte papel solo puede estar prescrito un medicamento y un único 

envase del mismo, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo, cuando se trata de 

medicamentos de diagnóstico hospitalario5.  

La receta médica en papel es válida para una sola dispensación con un plazo máximo de diez días 

a partir de la fecha de prescripción o de la fecha prevista por el prescriptor para la dispensación. 

Después de este plazo, no se puede dispensar medicamentos ni productos sanitarios con la receta5. 

El médico es quien decide, de acuerdo con el paciente, si éste pasa a receta electrónica y un 

paciente solo puede tener la receta electrónica o la receta papel, pero no ambas a la vez. A día de hoy 

las recetas electrónicas aún no son interoperables entre sí, por lo que el paciente no puede recoger la 

medicación fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) con la tarjeta sanitaria. Si va a 
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viajar, el paciente tiene que pedir al médico que imprima hasta tres meses de medicación en receta 

papel para que pueda recoger la medicación en otra farmacia fuera de la CAM12. 

Las recetas papel son válidas en todo el territorio nacional y se editan en la lengua oficial del 

Estado y en la respectiva lengua cooficial en las comunidades autónomas5.  

 

Varias entidades tienen su propia receta y a nivel nacional existen cuatro tipos de recetas: las del 

Sistema Nacional de Salud (SNS), MUFACE, ISFAS y MUGEJU. Las tres últimas tienen una 

aportación del 30%, mientras que las del SNS tienen una aportación variable de acuerdo con la renta 

y el carácter de pensionista del usuario. Desde el día 1 de julio de 2012, con la entrada en vigor del 

Real Decreto Ley 16/2012, las recetas del SNS tienen impreso en la parte superior derecha el código 

que corresponde al beneficiario. Estos códigos están resumidos en la tabla 513:  

Tabla 5. Aportaciones del Sistema Nacional de Salud13 

Código Aportación 

TSI 001 Usuarios exentos de aportación 

TSI 002 Usuarios con aportación de un 10% 

TSI 003 Usuarios con aportación de un 40% 

TSI 004 Usuarios con aportación de un 50% 

TSI 005 Usuarios con aportación de un 60% 

ATEP Recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional 

NOFIN Recetas de medicamentos y productos sanitarios no financiados 

 

En el momento de la dispensación, el farmacéutico cobrará la aportación indicada en la receta. 

El sistema reembolsará el dinero según su desembolso previo y el tope mensual en el caso de 

pensionistas. El porcentaje de aportación del usuario sobre el precio del medicamento está presente 

en la figura 2 4. 

 

Figura 2. Aportaciones del usuario sobre los precios de los medicamentos4  
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Con la entrada en vigor de este Real Decreto, también se ha cambiado la prescripción y 

dispensación de medicamentos4,13:  

 Prescripción: La prescripción en procesos agudos y la primera prescripción en procesos 

crónicos se hacen, de forma general, por principio activo. Para procesos crónicos cuya 

prescripción corresponde a la continuidad de tratamiento, ésta puede hacerse por 

denominación comercial, siempre y cuando se encuentre incluida en el sistema de precios de 

referencia o sea la de menor precio dentro de la agrupación homogénea. Si el médico pone en 

la receta la leyenda “Prescripción por necesidad terapéutica”, el farmacéutico solo puede 

dispensar el medicamento prescrito, sin posibilidad de sustitución. 

 Dispensación: Cuando la prescripción está por principio activo, el farmacéutico dispensa el 

medicamento de menor precio de su agrupación homogénea o el genérico. Cuando la 

prescripción está por denominación comercial, si el medicamento prescrito tiene un precio 

superior al del menor precio de la agrupación homogénea, el farmacéutico sustituí el prescripto 

por el de menor precio o por el genérico.  

 

4.3.2. Medicamentos Genéricos y Sistema de Precios de Referencia 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, define medicamento genérico como “todo medicamento que 

tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma 

farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por 

estudios adecuados de biodisponibilidad” 2.  

El sistema de precios de referencia de medicamentos se aplica a todos los medicamentos 

incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y tiene como finalidad fijar el 

precio de referencia o cuantía máxima con la que se financiarán las presentaciones de medicamentos 

incluidas en conjuntos de referencia, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a fondos 

públicos14.  

El conjunto de referencia de medicamentos es la unidad básica del sistema de precios de 

referencia y está formado por dos o más presentaciones de medicamentos, siendo que en cada 

conjunto de referencia de medicamentos se integran todas las presentaciones de medicamentos 

incluidas en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud que tengan el mismo principio 

activo y vía de administración14.  

El precio de referencia de cada conjunto de referencia de medicamentos se calcula tomando como 

base el coste/tratamiento/día (CTD) de las presentaciones de medicamentos integradas en cada 

conjunto de referencia de medicamentos14.  
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4.4. Medicamentos no Sujetos a Prescripción Médica 

Los medicamentos no sujetos a prescripción médica son aquellos que pueden ser dispensados 

por un farmacéutico a su criterio profesional, pudiendo ser o no medicamentos publicitarios. Según 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios son medicamentos 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 médica2,4. 

Pueden ser utilizados para autocuidado de la salud y es el farmacéutico quien informa, aconseja 

e instruí el usuario sobre la correcta utilización del medicamento2,4.  

Los prospectos y el etiquetado de estos medicamentos contendrán advertencias que convengan a 

su naturaleza y orientadas a prevenir su uso incorrecto2,4.  

 

4.4.1. Automedicación 

Ocurre cuando una persona se acerca a la farmacia para obtener un medicamento para 

determinados síntomas. En este caso, el farmacéutico debe intentar saber para quién es la medicación, 

si la persona toma más medicamentos que pueden tener interacciones, si la persona tiene alguna 

alergia conocida, si está embarazada o en periodo de amamantamiento. Después tiene que informar 

muy bien el cliente sobre el medicamento, posibles efectos adversos, duración del tratamiento y 

sugerir que se acerque al médico si los síntomas persistieren. 

 

4.5. Medicamentos con Legislación Especial 

4.5.1. Estupefacientes y Psicótropos 

Los estupefacientes y psicótropos son medicamentos con acción al nivel del Sistema Nervioso 

Central (SNC) y, cuando correctamente utilizados, pueden ser benéficos para determinadas 

enfermedades. Como son productos que pueden causar dependencia física y traer complicaciones al 

estado de salud y como están muchas veces asociados a actividades ilegales e al consumo de drogas, 

requieren un estricto control y vigilancia15.  

 

 Dispensación de Estupefacientes 

Los estupefacientes son identificados por el símbolo  presente en el cartonaje4.  

La prescripción y dispensación de medicamentos estupefacientes se realizará en recetas oficiales 

de estupefacientes que incluirán la denominación «Receta Oficial de Estupefacientes». Una receta 

oficial de estupefacientes es un documento que avala la dispensación bajo prescripción facultativa y 

es válida para todo el territorio nacional. Puede ser emitida en soporte papel, para cumplimentación 

manual o informatizada, o en soporte electrónico6.  

En cada receta de estupefacientes solo puede estar prescrito un estupefaciente. La receta podrá 

tener de una a cuatro envases del estupefaciente, siendo el máximo la medicación para tres meses de 

tratamiento. En la dispensación, el farmacéutico tiene que apuntar el DNI del paciente en la receta y 
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después la dispensación tiene que ser registrada en el libro recetario y en el libro de contabilidad de 

estupefacientes con los datos de la receta4,6. 

Para hacer el pedido de un estupefaciente es necesario rellenar un vale de estupefaciente (anexo 

9) del “Talonario de Vales Oficiales de Entrega de Estupefacientes para Farmacia, Almacenes y 

Laboratorios”, quedando una parte en la farmacia y la otra se entrega a la persona que hace la entrega 

del estupefaciente para llevar al almacén4,6.  

 

 Dispensación de Psicótropos 

Los psicótropos son identificados por el símbolo  presente en el cartonaje.  

Para su dispensación la receta solo puede tener el psicotrópico y el farmacéutico solo puede 

dispensar un envase por receta y tiene que apuntar en la receta el DNI del paciente, registrar la 

dispensación en el libro recetario y archivar durante dos años4. 

Los antipsicóticos atípicos o antipsicóticos de segunda generación necesitan visado para mayores 

de 75 años valido en recetas de la CAM. En estas recetas el medico tiene que firmar y indicar el año 

de nacimiento del usuario4. 

 

4.5.2. Especial Control Médico 

Los medicamentos sometidos a Especial Control Médico (ECM) son identificados por la leyenda 

“Especial control médico” presente en el cartonaje y la sigla ECM presente al lado del código 

nacional y en el cupón precinto4.  

Para su dispensación es necesario la presentación de la receta médica con visado de inspección 

en las recetas del SNS, MUFACE, ISFAS y MUGEJU y el medicamento no puede ser sustituido. La 

dispensación deberá ser anotada en el libro recetario y el farmacéutico envía una declaración (anexo 

10) con los datos de las dispensaciones efectuadas durante el mes precedente a la Consejería de 

Sanidad4,16.  

Están sometidos a ECM todos los medicamentos que contengan en su composición derivados de 

la vitamina A, ácido acetohidroxámico y talidomida4,16. También está incluido el medicamento 

LEPONEX® debido a la posibilidad de efectos secundarios muy graves4,17. 

 

4.5.3. Diagnóstico hospitalario 

Son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades que deban ser 

diagnosticadas en medio hospitalario o en establecimientos que dispongan de medios de diagnóstico 

adecuados, pero su administración y seguimiento son hechos fuera del hospital, o sea, los 

medicamentos pueden ser en la farmacia. Con todo, para que el Sistema Nacional de Salud financie 

estos medicamentos, es necesario tener la receta con visado de inspección, con el cupón precinto 

diferenciado y el símbolo DH en el envase4,10,18.  
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4.6. Fórmulas Magistrales 

Las fórmulas magistrales están definidas en la Ley 29/2006 como siendo todo “el medicamento 

destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para 

cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que 

incluye, según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto, 

dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario”2,4.  

En la Farmacia Terrón no se hacen fórmulas magistrales, pero todas las fórmulas magistrales con 

receta médica hechas en una farmacia tienen que ser registradas en el libro recetario. 

 

4.7. Medicamentos Veterinarios 

La ley 29/2006 define medicamento veterinario como “toda substancia o combinación de 

sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las 

enfermedades animales o que pueda administrarse al animal con el fin de restablecer, corregir o 

modificar sus funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o 

metabólica, o de establecer un diagnóstico veterinario”. Esta ley también considera medicamentos 

veterinarios las “premezclas para piensos medicamentosos” elaboradas para incorporación en 

piensos2.  

Con el propósito de proteger la salud humana y animal, son exigidas prescripciones veterinarias 

para la dispensación de algunos medicamentos veterinarios como medicamentos veterinarios en que 

se deben adoptar precauciones especiales para evitar riesgos innecesarios a las especias a que se 

destinan, a la persona que administra el medicamento y al medio ambiente, medicamentos destinados 

a tratamientos o procesos patológicos que requieren diagnóstico previo o cuyo uso puede llevar a 

problemas en el diagnostico o terapéutica posteriores, medicamentos con sustancias psicoactivas que 

pueden ser utilizados como estupefacientes o psicótropos, medicamentos destinados a animales 

productores de alimentos, medicamentos utilizados en los supuestos de prescripción excepcional por 

vacío terapéutico y medicamentos inmunológicos2. 

También se exige prescripción para todos los medicamentos veterinarios que contengan 

principios activos que son utilizados en medicamentos veterinarios hace menos de cinco años2,4.  

Todas las dispensaciones de medicamentos de uso humano destinados a tratamientos veterinarios 

tienen que ser incluidas en el libro recetario y las recetas archivadas durante cinco años4. 

 

4.8. Dispensación de productos sanitarios 

Un producto sanitario es cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, 

utilizado solo o en combinación, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con 

fines de diagnóstico, prevención, control, tratamiento, alivio de una enfermedad y/o compensación 

de una lesión o una deficiencia, de investigación, sustitución o modificación de la anatomía de un 

proceso fisiológico y de regulación de la concepción y que no ejerzan la acción principal que se desee 
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obtener por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función pueden 

contribuir tales medios2,4.  

 

4.8.1. Efectos y accesorios 

Los efectos y accesorios están identificados con un cupón precinto de la Asistencia Sanitaria de 

la Seguridad Social (A.S.S.S.) y incluyen material de cura, utensilios destinados a la aplicación de 

medicamentos (sondas, catéteres, agujas), productos destinados a recogida de excretas y secreciones, 

productos destinados a protección o disminución de malformaciones de aplicación interna (estériles) 

o externa (tobilleras, medias de compresión), productos de higiene personal y productos cosméticos4.  

 

4.8.1.1. Productos de higiene personal 

Están definidos en la Ley como “sustancias o preparados que, sin tener la consideración legal de 

medicamentos, productos sanitarios, cosméticos o biocidas, están destinados a ser aplicados sobre la 

piel, dientes o mucosas del cuerpo humano con finalidad de higiene o de estética, o para neutralizar 

o eliminar ectoparásitos” 2.  

 

4.8.1.2. Productos cosméticos 

Un producto cosmético es “toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las 

diversas partes superficiales del cuerpo humano o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin 

exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, corregir los olores corporales 

y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado” 2.  

 

5. Contabilidad y gestión en farmacia 

El farmacéutico titular es el responsable por la contabilidad y gestión en la farmacia. Si se trata 

de una copropiedad farmacéutica todos los propietarios tienen que ser licenciados en farmacia. 

 

5.1. Gestión económica 

Las farmacias de oficina tienen un margen profesional fijado por el Real Decreto-Ley 5/2000, de 

23 de junio, en que4,19: 

 El margen profesional por dispensación y venta al público de especialidades farmacéuticas 

de uso humano es 27,9% sobre el PVP sin impuestos, cuando el precio de venta de 

laboratorio (PVL) es igual o inferior a 91,63€. 

 Cuando el PVL es superior a 91,63€, el margen es de 38,37€ por envase. 

 El margen de envases clínicos es del 10%. 

 Se admiten descuentos al público en las EFP hasta un 10%. 

 Todos los restantes productos (cosmética, higiene, entre otros) no tienen precios fijados 

para fomentar la competencia.  
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5.2. Gestión fiscal 

El farmacéutico tiene que cumplir con la normativa vigente, que le obliga a suministrar 

información a la administración y a la realización de una serie de pagos4,20: 

 Trimestrales: retenciones trabajo del personal asalariado, pagos fraccionados de 

actividades empresariales y profesionales y recargo de equivalencia del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA) 

 Anuales: patrimonio, resumen anual de retenciones, declaración anual de operaciones 

superiores a 3000€ y pago de la cuota de la Cámara de Comercio.  

 

5.3. Acuerdos con entidades 

El Sistema de Seguridad Social español tiene regímenes especiales: 

 El Régimen del Mutualismo Administrativo, gestionado por la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Organismo Público dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, destinado a los funcionarios de la 

Administración Civil del Estado21; 

 El Régimen especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), destinado al personal encuadrado en las 

Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, así como a sus familias22.  

 El Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de 

Justicia, gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU)23,24. 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, que aprueba la Ley sobre 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 

de junio, que aprueba la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, MUFACE y ISFAS 

gestionan un importante conjunto de prestaciones como son la prestación farmacéutica, que incluye 

las fórmulas magistrales, las especialidades y los efectos y accesorios farmacéuticos, con la extensión 

determinada para los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Los beneficiarios participarán 

mediante el pago de una cantidad porcentual por receta o por medicamento, que se determina por 

reglamentos23,25,26.  

 

6. Otros Cuidados de Salud prestados en la Farmacia 

 

6.1. Determinación de parámetros fisiológicos (medición de la tensión) 

Aunque la dispensación de medicamentos representa la principal actividad de la farmacia 

comunitaria, la prestación de servicios farmacéuticos ha logrado una mayor importancia en estos 

días, ya que la población se muestra cada vez más preocupado con la aparición de enfermedades tales 

como la hipertensión. 
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Por lo tanto, la medición de la tensión es una tarea realizada con alguna frecuencia en la farmacia 

y algunas veces los resultados se indican en un papel que se entrega al paciente, de modo que tenga 

un registro de las mediciones e permitiendo un seguimiento de la salud del paciente. 

  

7. Recogida de medicamentos  

 

7.1. Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE) 

“SIGRE Medicamento y Medio Ambiente” es una entidad sin ánimo de lucro creada con lo 

objetivo de garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos, 

reduciendo los perjuicios medioambientales que causan, previniendo los residuos en origen y 

haciendo lo correcto tratamiento de los residuos generados27. 

También tiene como objetivo reducir la acumulación de medicamentos en hogares e sensibilizar 

el ciudadano para los riesgos sanitarios oriundos del uso inadecuado de los medicamentos27. 

En las farmacias hay un contenedor especial destinado à la recogida de los envases y restos de 

medicamentos. Tienen una doble rampa invertida que asegura que los medicamentos no se puedan 

retirar, siendo las únicas personas con acceso à la bolsa SIGRE lo farmacéutico e los distribuidores 

farmacéuticos27. 
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Conclusión 

 

Los tres meses de prácticas pasados en la farmacia Terrón me han permitido conocer el modo de 

trabajo de una farmacia en Madrid, que es un poco diferente de Portugal.  

Ser farmacéutico es una profesión que requiere grande responsabilidad, siendo necesario tener 

mucha atención a todo el proceso de dispensación de medicamentos e asegurar que la información 

sobre su correcto uso es transmitida de forma clara. Para esto, es esencial el farmacéutico sentirse 

seguro durante el atendimiento de los pacientes. 

Esta experiencia en un país diferente también me ha permitido aprender un nuevo idioma, 

instruirme sobre las dispensaciones en Madrid, tener más seguridad durante el atendimiento y darme 

cuenta que el Sistema Nacional de Salud español es muy diferente de lo de Portugal, siendo casi 

todos los productos financiados, como por ejemplo, los pañales e las gasas. También he notado que 

aquí las personas aceptan mejor la introducción de los medicamentos genéricos y tienen más 

confianza en el farmacéutico, acercándose muchas veces a farmacia para solicitar ayuda con 

determinados síntomas antes de procurar un médico, lo que permite al farmacéutico tener un papel 

más activo. 

Otra cosa que me he dado cuenta es la relación familiar entre las personas de la farmacia y los 

pacientes, como se perteneciesen todos a una gran familia, lo que genera un buen ambiente de trabajo. 

Estos tres meses han pasado volando, pero en esta fase final puedo decir que fue una experiencia 

fantástica, donde he crecido como persona e como profesional, donde pude aprender muchísimo y 

donde fue posible adquirir muchos conocimientos que van a ser muy útiles en mi futuro. 
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Anexos 

Anexo 1. Exterior de la farmacia  

 

 

Anexo 2. Interior de la farmacia (mostrador) 
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Anexo 3. Interior de la farmacia (rebotica) 

 

 

Anexo 4. Libro recetario 
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Anexo 5. Página del libro recetario 

 

 

Anexo 6. Libro de contabilidad de estupefacientes 
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Anexo 7. Folio del libro de estupefacientes 

 

 

 

Anexo 8. Cupón precinto 
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Anexo 9. Vale de estupefacientes 
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Anexo 10. Declaración de dispensación de medicamentos de especial control médico 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




