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RESUMO 

 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, realizei estágio na Farmácia Oliveira, em Barcelos, entre 12 de janeiro 

e 12 de abril de 2015.  

O estágio, a última unidade curricular deste mestrado integrado, tem como 

objetivo a aquisição de conhecimentos de natureza prática que permitam ao estudante 

adquirir preparação técnica e deontológica, tão necessária no futuro desempenho da 

profissão farmacêutica. No contexto da farmácia comunitária é importante perceber, 

para além do relevante papel do farmacêutico, o funcionamento da farmácia, a relação 

com os utentes e a relação com as entidades externas à farmácia. Com este objetivo, 

durante o estágio tive a oportunidade de participar no dia a dia da farmácia, intervindo 

nas diferentes atividades desenvolvidas. Foi-me assim permitido adquirir várias 

valências, conhecendo todo o circuito do medicamento na farmácia, desde a sua 

encomenda até à sua dispensa ao utente.   

Desenvolvi ainda dois temas relacionados com a atividade farmacêutica em 

duas áreas do meu interesse: o consumo de medicamentos genéricos e o 

aconselhamento na contraceção de emergência.  

A escolha dos medicamentos genéricos como área de pesquisa tornou-se 

óbvia nos primeiros dias de atendimento ao balcão, após constatar que uma grande 

parte da população continua a desconhecer a diferença entre os medicamentos 

genéricos e os de marca. Nesse sentido, elaborei um folheto informativo para os 

utentes e realizei uma formação para a equipa com informação relevante sobre este 

tema tão atual nos dias que correm. 

O tema da contraceção de emergência foi escolhido após constatar que muitas 

mulheres, sobretudo jovens, utilizam este tipo de contraceção de forma recorrente e 

sem qualquer tipo de conhecimento sobre a mesma. De modo a incutir uma utilização 

correta deste tipo de medicamento elaborei um folheto informativo onde constavam 

informações esclarecedoras sobre a contraceção de emergência e respetivos efeitos 

secundários. Elaborei ainda um fluxograma de apoio à equipa técnica no momento da 

dispensa deste tipo de contraceção. 

Todas as componentes do estágio permitiram-me, nestes três meses, aplicar 

muitos dos conhecimentos adquiridos durante o curso, mas também adquirir muitas 

outras competências, tanto a nível profissional como pessoal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma 

importante porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este é o local de 

saúde mais próximo do utente e, consequentemente, de mais fácil acesso, sendo 

muitas vezes a sua primeira opção, tanto pela proximidade como pela elevada 

confiança depositada nos farmacêuticos que ali exercem a sua profissão [1, 2]. 

Esta relação de proximidade entre o utente e o farmacêutico exige deste 

profissional de saúde uma enorme responsabilidade para com a saúde e o bem-estar 

do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus 

interesses pessoais ou comerciais, promover o direito de acesso a um tratamento com 

qualidade, eficácia e segurança, visando sempre a promoção da saúde e a prevenção 

da doença [1]. 

O estágio em Farmácia Comunitária constitui uma etapa fundamental na 

formação dos futuros farmacêuticos, permitindo aos estudantes o primeiro contacto 

com o público e com a realidade profissional. Com a realização deste estágio, 

pretende-se que os conhecimentos teóricos, adquiridos ao longo do curso, sejam 

consolidados e que novas valências técnicas e deontológicas, indispensáveis para a 

formação do farmacêutico sejam adquiridas, de modo a que o exercício futuro da 

atividade farmacêutica seja responsável e competente. Além disso, o estágio confere a 

oportunidade de conhecer o funcionamento de uma farmácia, bem como de 

desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e a consciencialização da 

importância de um conhecimento polivalente e atual, dotando o futuro farmacêutico de 

ferramentas técnicas e científicas para promover e defender a saúde pública nas 

diferentes áreas de intervenção.  

Nesse sentido, este capítulo descreve de forma sucinta as principais atividades 

desenvolvidas ao longo do meu estágio na Farmácia Oliveira, no período de 12 de 

janeiro a 12 de abril de 2015. No Anexo I encontram-se esquematizadas as principais 

atividades desenvolvidas durante este período. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA OLIVEIRA  

A organização do espaço de uma farmácia é de elevada importância para a 

sua atividade diária. Se por um lado, tem de ser um espaço harmonioso, calmo e 

limpo, de modo a transmitir uma sensação de confiança e tranquilidade aos utentes, 

por outro, deve estar distribuído de forma funcional, de modo a simplificar todas as 

tarefas necessárias ao normal dia a dia da farmácia, permitindo um bom ambiente de 

trabalho a todos os intervenientes. 
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2.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA EM PORTUGAL 

Em território nacional, a entidade pública responsável pelo supervisionamento 

e regulação dos diversos setores dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

cosméticos e de higiene corporal designa-se por Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). O propósito deste organismo é garantir o 

cumprimento por parte das farmácias de oficina da legislação atual no decorrer da sua 

atividade, fiscalizando possíveis infrações e incumprimentos. Atualmente o regime 

jurídico das farmácias de oficina é definido pelo Decreto-Lei (DL) n.º 109/2014, de 10 

de Julho, o qual procede à quinta alteração ao DL n.º 307/2007, de 31 de agosto. Esta 

legislação pretende adaptar-se ao novo contexto das farmácias relativamente à 

sociedade portuguesa. Para tal, define a transparência e o rigor relativos à titularidade 

das farmácias, que fica reservada a pessoas singulares e a sociedades comerciais. 

Ressalta também o papel da Direção Técnica da farmácia, quanto à permanência e 

exclusividade, por um farmacêutico, que se encontra sujeito a regras deontológicas 

próprias e exigentes, de modo a garantir e promover a qualidade e contínua melhoria 

dos serviços prestados aos utentes. A presença de dois farmacêuticos encontra-se 

também estabelecida neste regime, a fim de garantir a presença do director técnico ou 

um farmacêutico-adjunto que o substitua. Por outro lado, o horário de funcionamento 

das farmácias pressupõe a permanência de, pelo menos, um farmacêutico cinquenta e 

cinco horas por semana, o que só será possível com um quadro mínimo de dois 

farmacêuticos [2, 3]. 

 

2.2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A Farmácia Oliveira situa-se na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 

em Barcelos e tem como proprietária e Diretora Técnica a Dr.ª Maria Arminda Serrano 

Nunes de Oliveira. Encontra-se integrada no centro da cidade de Barcelos, 

beneficiando de uma localização e acessibilidade privilegiadas. A existência de 

escolas, transportes públicos, zonas residenciais e pontos turísticos de interesse nas 

imediações da farmácia justificam a existência de um público vasto e heterogéneo. 

Assim, esta conta com a presença de utentes ocasionais, oriundos de diversos locais, 

e utentes fidelizados. Esta diversidade representou uma mais-valia no decorrer deste 

estágio, uma vez que o contacto com pessoas de realidades muito distintas permitiu 

compreender como adequar a prestação dos serviços farmacêuticos a cada utente. 

 No sentido de acompanhar o crescimento da cidade e da população, e de dar 

resposta às necessidades de um público cada vez mais diversificado e exigente, a 

Farmácia Oliveira tem sofrido, ao longo dos anos, diversas alterações. As alterações 

no espaço físico, o melhoramento dos equipamentos, a adaptação dos horários às 
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necessidades dos utilizadores, acompanhado da integração de novos profissionais na 

equipa de trabalho e da inovação na área da prestação de serviços têm feito da 

Farmácia Oliveira uma farmácia moderna e citadina, capaz de satisfazer as 

necessidades da atual população da cidade. 

 

2.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Farmácia Oliveira encontra-se aberta ao público de segunda a sábado, das 

9h às 22h. Periodicamente, e de acordo com o calendário de serviço das farmácias da 

zona, a Farmácia Oliveira assegura o serviço permanente de 10 em 10 dias, 

funcionando de modo contínuo ao longo de 24 horas. No dia de serviço a farmácia 

encontra-se aberta até às 24h, sendo posteriormente o atendimento realizado através 

do postigo de atendimento noturno até às 9 horas do dia seguinte. Em local sempre 

visível, na porta da farmácia encontra-se a indicação do seu horário de funcionamento, 

bem como a indicação da farmácia de serviço na cidade de Barcelos.  

 

2.4. ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

Quer a nível do espaço exterior, como a nível do espaço interior, as instalações 

obedecem às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), de acordo com o DL n.º 307/2007, 

de 31 de agosto [4]. 

 

2.4.1. ESPAÇO EXTERIOR  

De acordo com as especificações das BPF, o aspeto exterior de uma farmácia 

deve ser “característico e profissional, facilmente visível e identificável” [4]. Assim, e de 

forma a proporcionar uma fácil e imediata identificação por parte do utente, as 

fachadas da Farmácia Oliveira (Figura 1) estão devidamente identificadas com a cruz 

verde, iluminada sempre que a farmácia se encontra aberta ou quando assegura o 

serviço, o nome da farmácia e a identificação da Diretora Técnica.     

 

Figura 1 Fachadas da Farmácia Oliveira. 
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As instalações da Farmácia Oliveira combinam diversas zonas que possibilitam 

a prestação dos diversos serviços. O acesso ao interior da farmácia faz-se através de 

uma de duas portas automáticas, sendo que ao lado de uma delas se encontra o 

postigo de atendimento noturno. A farmácia possui ainda uma porta de acesso 

privado, situada numa das fachadas do edifício, e através da qual se processa o 

serviço de entrega de encomendas, de modo a evitar a perturbação da zona de 

atendimento ao público. Possui quatro montras, que são alteradas periodicamente, 

destinadas à publicidade de produtos dermo-cosméticos e medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM), bem como promoções vigentes e alusões a festividades e 

produtos sazonais. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de participar na 

elaboração de montras, o que me permitiu apurar determinadas competências e 

perceber a sua importância, dado que a  montra é o primeiro impacto causado 

pela farmácia e um importante meio de comunicação com os utentes. 

 

2.4.2. ESPAÇO INTERIOR 

De acordo com o disposto no DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, e de modo a 

garantir que os utentes dispõem da comodidade e privacidade inerentes a um 

atendimento de qualidade e que os medicamentos são armazenados e preparados de 

forma adequada, as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões, sendo elas 

a zona de atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, o 

armazém, o laboratório e as instalações sanitárias [5]. 

Assim sendo, a Farmácia Oliveira é constituída pela área de atendimento ao 

público, pela área de armazenamento de medicamentos, pelo gabinete do utente, pela 

área de receção e conferência de encomendas, pelo laboratório, pelo gabinete da 

Direção Técnica e pelas instalações sanitárias.  

Algumas destas áreas, devido à sua importância no dia a dia da farmácia, 

merecem uma atenção especial: 

 

 Área de atendimento ao público  

A área de atendimento ao público (Figura 2) é a zona mais ampla e importante 

da farmácia, pensada para proporcionar ao utente uma experiência agradável e 

acolhedora. Possui seis balcões de atendimento separados fisicamente, de modo a 

permitir a privacidade dos utentes, cada um munido de computador, impressora de 

receitas e talões, leitor ótico de códigos de barras e terminal multibanco.  

Os lineares localizados na zona de atendimento principal, atrás dos balcões de 

atendimento, permitem a exposição de produtos de dermocosmética e de diversos 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

   6 
 

produtos de rotação sazonal e MNSRM, agrupados segundo indicação 

farmacoterapêutica ou segundo categorias específicas, nomeadamente, fitoterapia, 

emagrecimento, suplementação alimentar e veterinária. Nas gavetas dos balcões são 

ainda armazenados outro tipo de produtos dispensados na farmácia, como pensos e 

adesivos, frascos de soro fisiológico, frascos esterilizados para colheita de urina, 

produtos de higiene oral, entre outros. Os restantes lineares permitem o alinhamento 

de produtos de dermocosmética, puericultura, podologia e higiene. A sua disposição 

harmoniosa e estratégica aliada à possibilidade da rotação e reposicionamento dos 

produtos permitem à farmácia a manutenção de uma imagem atual e dinâmica, 

apelando à atenção dos utentes. 

De forma a proporcionar aos utentes um maior conforto nos períodos de 

espera, a Farmácia Oliveira dispõe de uma pequena zona de descanso, bem como de 

uma área destinada aos mais pequenos. Ainda nesta zona, encontra-se uma balança 

eletrónica que permite a determinação do peso, altura, índice de massa corporal (IMC) 

e índice de gordura, e o respetivo tensiómetro acoplado para a determinação da 

pressão arterial (PA). 

 

Figura 2 Área de atendimento ao público. 

 

 Área de armazenamento de medicamentos      

A área de armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

(Figura 3) não corresponde a um espaço físico único, englobando diversos espaços 

distintos. A unidade principal de armazenamento de medicamentos é constituída por 

uma área de gavetas e outra de prateleiras, designada sobretudo a medicamentos 

over-the-counter  (OTC) e suplementos alimentares. Nas gavetas, os medicamentos 

(comprimidos/cápsulas, aerossóis, gotas, supositórios, injectáveis) encontram-se 

organizados por ordem alfabética do nome comercial ou da Denominação Comum 

Internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos (MG). Existe uma gaveta 

específica destinada ao armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos.  
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Figura 3 Área de armazenamento de medicamentos. 

 

 Gabinete do utente 

O gabinete do utente (Figura 4) constitui um espaço independente da zona de 

atendimento e destina-se à prestação de serviços farmacêuticos. É neste espaço que 

se procede à determinação dos parâmetros bioquímicos, à prestação de primeiros 

socorros e à administração de injetáveis e vacinas não pertencentes ao plano nacional 

de vacinação. 

   

         Figura 4 Gabinete do utente. 

 

 Área de receção e conferência de encomendas 

A área de receção e conferência de encomendas (Figura 5) encontra-se 

interligada com as várias zonas de armazenamento, possuindo uma unidade de 

armazenamento adicional que corresponde a um sistema semiautomático, Kardex ®, e 

que possibilita o armazenamento e organização dos excedentes, de ampolas, de 

produtos de higiene íntima e de produtos de protocolo da Diabetes Mellitus. O local, 

que dispõe de acesso direto ao exterior, está equipado com diversos dispositivos 

informáticos, nomeadamente, um computador, um sensor de leitura ótica, uma 

impressora comum, uma impressora de códigos de barras e um telefone fixo. Todos 
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os documentos referentes à gestão de encomendas são também arquivados neste 

local. 

    

Figura 5 Área de receção e conferência de encomendas.  

 Laboratório 

O laboratório (Figura 6) destina-se principalmente à preparação de 

medicamentos manipulados (MM) e ao armazenamento de matérias-primas. Este está 

equipado com uma bancada de trabalho lisa, facilmente lavável e com os materiais e 

equipamentos exigidos na Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro [6]. Neste 

local encontram-se ainda dossiers destinados a arquivar as fichas de preparação de 

medicamentos manipulados, os registos de movimento das matérias-primas e as 

referências bibliográficas base na área da manipulação de medicamentos, como é o 

caso do Formulário Galénico Português (FGP) e Farmacopeia Portuguesa (FP). Este 

espaço reúne as condições de temperatura, humidade, luminosidade e ventilação 

necessárias quer à adequada conservação das matérias-primas, quer à operação de 

manipulação. Neste espaço, também se encontra um frigorífico, destinado ao 

armazenamento de produtos termolábeis, que necessitam ser conservados entre 2o - 

8oC. 

   .  

Figura 6 Laboratório. 
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 Gabinete da Direção Técnica 

O gabinete da Direção Técnica é um local essencialmente destinado à 

execução de todas as tarefas de gestão e administração cruciais ao bom 

funcionamento de uma farmácia, ao armazenamento de toda a documentação técnico-

científica, sendo ainda o local onde se conferem as receitas antes de serem enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF). 

 

2.5. RECURSOS HUMANOS 

Uma equipa munida de empenho, cooperação, dedicação e de conhecimentos 

técnico-científicos necessários para o exercício da profissão farmacêutica são um bem 

essencial e diferenciador que existe numa farmácia garantindo a satisfação dos 

utentes que diariamente a frequentam.  

A equipa técnica da Farmácia Oliveira engloba vários profissionais, com 

diferentes funções, indispensáveis ao bom funcionamento da farmácia: 

- Dr.ª Maria Arminda Serrano Nunes de Oliveira – Diretora Técnica e Proprietária; 

- Dr. Carlos Miguel Nunes de Oliveira Valério – Farmacêutico Substituto; 

- Dr.ª Paula Alexandra Marques Lemos Jesus Cibrão Coutinho – Farmacêutica; 

- Dr.ª Cristina Maria Domingues Costa Faria – Farmacêutica; 

- Dr.ª Juliana Ricarda Gomes Cardoso – Farmacêutica; 

- Dr.ª Ana Rita Sá André – Farmacêutica; 

- Dr.ª Rita Belchior Teles Lagido – Farmacêutica; 

- Dr.ª Bárbara Gonçalves Loureiro – Farmacêutica; 

- Sr. Carlos Manuel Silva Coutinho Rodrigues – Técnico de Farmácia; 

- Sr. Tomás de Aquino da Silva Durães – Técnico de Farmácia; 

- Sr. Óscar Emílio Cruz Lopes dos Santos – Técnico de Farmácia; 

- Sr. Stephane Fabrice Meunieur – Técnico de Farmácia; 

Os colaboradores da Farmácia Oliveira encontram-se divididos em duas 

equipas de trabalho, possuindo turnos de trabalho devidamente definidos, de modo a 

assegurar o correto e usual funcionamento do estabelecimento. Os turnos de trabalho 

apresentam uma rotatividade a cada duas semanas. 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA      

 Atualmente o farmacêutico tem um papel de extrema importância na promoção 

da saúde e bem-estar público e para isso devem estar ao seu dispor todas as 

ferramentas necessárias ao desempenho dessa atividade. 
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3.1. SISTEMA INFORMÁTICO         

Desta forma, é essencial para a gestão e funcionamento de uma farmácia a 

utilização de um sistema informático. É assim que o processo de atendimento se torna 

agilizado e se otimizam as diferentes tarefas relacionadas com a gestão diária da 

farmácia, culminando numa maior qualidade dos serviços prestados, cumprindo ainda 

a certificação exigida. O sistema informático usado na Farmácia Oliveira é o Sifarma 

2000, desenvolvido pela Glintt ®, indispensável para a realização das tarefas 

quotidianas e para a gestão de uma farmácia. Este programa é também fulcral na 

dispensa de produtos ao público, permitindo a consulta de informação científica acerca 

dos medicamentos dispensados (contra-indicações, reações adversas, interações 

medicamentosas e a posologia habitual), a consulta de preços e vendas, a faturação 

mensal, entre outras informações. Durante o meu período de estágio, tive 

oportunidade de utilizar esta ferramenta para os mais diversos fins, tais como receção 

de encomendas, atendimento ao utente, consulta do histórico de vendas e de 

informação técnica e científica de medicamentos. 

No Sifarma 2000 é possível definir diferentes níveis de acessos para os 

utilizadores e garantir a segurança e a certeza das operações, pois cada alteração 

efetuada é registada (data, hora, utilizador) e cada utilizador possui passwords 

pessoais que são pedidas em pontos cruciais do funcionamento. 

 

3.2. APROVISIONAMENTO         

O aprovisionamento consiste num conjunto de operações que constituem o 

sistema de suporte ao fornecimento de medicamentos e outros produtos de venda na 

farmácia de modo contínuo e em tempo oportuno, garantindo assim os níveis de stock 

designados pela farmácia.         

 

3.2.1. GESTÃO DE STOCKS        

Uma gestão eficiente de stocks constitui um fator fulcral não só para a 

viabilidade financeira da farmácia, como também para a contínua satisfação do utente. 

O farmacêutico, como gestor do medicamento, tem que conseguir gerir os aspetos 

administrativos, técnicos e económicos de modo a garantir stocks que satisfaçam a 

procura por parte dos utentes.         

 A gestão de stocks não é uma atividade estática, pelo que quem avalia a 

encomenda deve ter capacidade de estudar e adaptar as necessidades dos produtos 

aos consumos verificados [4]. São vários os fatores a ter em conta aquando da 

definição de um stock, tendo que haver uma adaptação aos níveis diários de consumo, 

de modo a evitar quer stocks muito elevados, quer rutura de um produto. A procura 
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pelos utentes, as suas necessidades e preferências, a sazonalidade de alguns 

produtos, as condições de negociação, as margens de lucro para a farmácia e o 

espaço disponível para o seu adequado armazenamento são fatores que também são 

tidos em conta na gestão de stocks [4]. No entanto, atualmente, este processo de 

gestão encontra-se bastante facilitado pelo Sifarma 2000 que possibilita a consulta do 

histórico de vendas de forma gráfica e a definição de quantidades máximas e mínimas 

dos produtos, gerando diariamente e automaticamente propostas de encomendas, à 

medida que as unidades vão sendo vendidas, para fornecedores pré-estabelecidos. 

Estas propostas de encomendas são depois analisadas pelo farmacêutico responsável 

pela tarefa, que decide aceitar, alterar ou anular a proposta.   

 
3.2.2. ENCOMENDAS 

São variadíssimos os fornecedores disponíveis, podendo a aquisição de 

medicamentos e outros produtos de saúde, de acordo com o artigo 79º do DL n.º 

176/2006, de 30 de agosto, ser feita por duas vias: aquisição a 

armazenistas/cooperativas de distribuição, que funcionam como intermediários entre a 

farmácia e os laboratórios, e/ou diretamente aos laboratórios de indústria 

farmacêutica, quando as quantidades e vantagens económicas assim o justificam [7].  

As encomendas aos armazenistas são efectuadas diariamente, enquanto as 

encomendas diretas se realizam de uma forma mais pontual. Ao longo do meu 

estágio, tive a oportunidade de participar nas diversas etapas que constituem uma 

encomenda.   

A escolha dos distribuidores é feita através de uma análise criteriosa de 

diversos parâmetros, entre os quais a rapidez e eficácia na entrega, a qualidade do 

serviço prestado, as facilidades de pagamento, a possibilidade de devoluções e a 

bonificação de produtos. No entanto, torna-se necessário recorrer a mais do que um 

armazenista em simultâneo, de modo a ter acesso aos produtos em falta no menor 

tempo possível e a beneficiar de melhores ofertas em termos económicos.  

 

- Realização da encomenda 

O passo inicial para a aquisição de produtos é a realização de encomendas. 

Estas são feitas ao principal fornecedor duas vezes por dia, uma até às 10h e outra 

até as 16h, de modo a que os produtos esgotados na encomenda da manhã possam 

ser encomendados a um fornecedor secundário até às 14h. Tendo em conta os stocks 

mínimos (ponto de encomenda), o Sifarma 2000 gera uma proposta de encomenda, 

sendo que o operador define a quantidade a encomendar tendo em conta o número 

médio de vendas e o número médio de vendas do mês em curso. Por fim, esta 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

   12 
 

encomenda é transmitida ao armazenista. Ao longo do dia, pode surgir a necessidade 

de encomendar algum produto não constante nas encomendas diárias. Esta 

encomenda pode ser efetuada por contacto telefónico com o armazenista. Durante o 

meu estágio, realizei encomendas através do telefone, nomeadamente no momento 

do atendimento, de forma a satisfazer os pedidos do utente.  

 
- Receção e conferência de encomendas 

A receção e a conferência de encomendas é uma atividade de extrema 

importância uma vez que permite assegurar que os produtos encomendados 

correspondem ou não aos produtos entregues. Tanto os medicamentos como outros 

produtos de saúde chegam à farmácia em contentores específicos de cada 

fornecedor. Quando se procede à receção de encomenda na farmácia esta deve-se 

fazer acompanhar de uma fatura (Anexo II) original e duplicado enviada pelo 

fornecedor, constituindo a base para o processo de conferência. Esta foi uma das 

primeiras tarefas que desempenhei no meu estágio, que me permitiu a familiarização 

com o sistema informático, com os nomes comerciais dos medicamentos e com os 

locais de armazenamento dos mesmos.   

A receção dos produtos é realizada com recurso ao sistema informático, 

selecionando a respetiva encomenda e procedendo à leitura ótica do código de barras 

de todos os produtos enviados, seguindo-se a conferência da encomenda, 

comparando o que foi registado e o que consta na fatura, nomeadamente a 

designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por 

embalagem, quantidade pedida e enviada, prazo de validade (PV), preço de venda à 

farmácia (PVF) e preço de venda ao público (PVP), que pode ser atualizado, caso haja 

necessidade. Durante a receção é necessário ter em atenção alguns aspetos que 

podem condicionar a qualidade dos produtos, como o prazo de validade, e verificar a 

correspondência do PVP praticado com o Preço Impresso na Cartonagem (PIC). Deve 

também ser assegurada a integridade da embalagem e verificar o acondicionamento 

durante o transporte e se este não provocou alteração dos produtos. No caso dos 

produtos termolábeis é necessário verificar se o transporte ocorreu no interior de 

embalagens isotérmicas. Estes produtos, que exigem conservação a baixas 

temperaturas, uma vez entregues na farmácia, são prontamente colocados no 

frigorífico, sendo registados em primeiro lugar. O colaborador que procede a esta 

atividade compara o valor final da fatura com o valor indicado no sistema informático, 

verificando se não existiram erros. 

Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia atribuir-lhe um preço, tendo em 

conta o PVF e a margem de lucro. Caso haja alteração do PVP e o mesmo produto 
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exista em stock, é necessário proceder à remarcação do mesmo. Todos os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e alguns       já possuem, no 

seu acondicionamento primário ou secundário, a indicação do PVP assim como obriga 

a Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho [8]. No caso de um produto ser novo na farmácia 

deve ser introduzido o PV e deve ser criada a sua ficha de produto.   

 Os medicamentos que pertencem ao grupo dos psicotrópicos ou 

estupefacientes são enviados juntamente com uma requisição específica em 

duplicado. Ambas são carimbadas e assinadas por um farmacêutico, sendo o 

duplicado enviado ao distribuidor grossista no final de cada mês, para confirmar a sua 

receção por parte da farmácia, e o original arquivado na farmácia, durante pelo menos 

três anos. Diariamente são registadas as entradas e saídas destes produtos da 

farmácia. 

Na receção de matérias-primas, é fundamental verificar se estas se encontram 

devidamente identificadas, isto é, se na fatura consta a sua identificação, o fornecedor, 

o número de lote, as condições de conservação, as precauções de manuseamento e o 

prazo de validade. É ainda verificado se estas se encontram em perfeito estado de 

conservação e confirmada a existência do boletim de análise, que deve estar em 

conformidade com a respectiva monografia inscrita na FP ou nas farmacopeias de 

outros estados-membros da União Europeia (UE).   

Após a conclusão da receção da encomenda, procede-se à impressão das 

etiquetas com os códigos de barras dos produtos que não apresentam PIC. Na 

colagem das etiquetas deve-se ter alguns cuidados de modo a não omitir informações 

importantes, tais como o prazo de validade, lote, composição e via de administração. É 

ainda impresso o documento comprovativo de entrada de encomenda sendo anexado 

à fatura.           

 Os produtos encomendados, mas que por alguma razão não foram enviados 

nem faturados, são retirados, via Sifarma 2000, da proposta de encomenda, para 

desta forma voltarem a aparecer na proposta de encomenda seguinte. 

Alternativamente, esses produtos podem ser transferidos para outro distribuidor 

grossista.  

 

3.2.3. ARMAZENAMENTO 

 A disposição e apresentação dos medicamentos e dos diferentes produtos 

disponíveis numa farmácia influenciam fortemente a sua funcionalidade, sendo a 

arrumação dos mesmos um ponto de extrema importância na gestão e 

aprovisionamento do espaço.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

   14 
 

Após a receção e conferência da encomenda, os produtos são armazenados, 

tendo em conta a regra “First Expire, First Out” (FEFO), para garantir que os produtos 

com PV inferior sejam os primeiros a ser dispensados. A arrumação dos 

medicamentos é realizada em gavetas, estando estas organizadas por ordem 

alfabética do nome comercial ou DCI no caso dos MG. 

Considera-se de extrema importância que o armazenamento seja efetuado de 

forma correta, devendo ser asseguradas as condições adequadas de temperatura, 

humidade, luminosidade e segurança [2]. A temperatura e a humidade são registadas 

por sensores calibrados, cujos dados são registados diariamente, recolhidos 

mensalmente, analisados e arquivados. Os produtos termolábeis são armazenados a 

temperaturas que rondam os 4ºC, sendo estas monitorizadas por um sensor que emite 

um sinal sempre que a temperatura não se encontra dentro do intervalo pretendido. 

 A correta gestão do armazenamento contribui para uma otimização de espaço 

e tempo, de modo a garantir maior margem para um atendimento eficiente por parte 

do farmacêutico. Esta tarefa foi também das primeiras que realizei durante o estágio e 

que permitiu rapidamente familiarizar-me com os locais de armazenamento e até 

mesmo com os produtos, nomes comerciais, substâncias ativas, que são informações 

imprescindíveis aquando do atendimento ao público.   

    

3.2.4. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

 O controlo dos prazos de validade é extremamente importante numa farmácia 

de forma a garantir que qualquer produto dispensado ao utente se encontra dentro da 

validade e de forma a minimizar as perdas para a farmácia. Por isso mesmo, é feito 

em dois momentos diferentes: durante a receção da encomenda e mensalmente 

através do Sifarma 2000 que emite uma listagem dos produtos cujo PV expira nos 

próximos meses, sendo essa informação confirmada manualmente e atualizada no 

sistema informático.  

  

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Mais do que um simples ato de entrega, o momento da dispensa de 

medicamentos é essencial para o alcance da segurança e efetividade de um regime 

terapêutico, constituindo uma das principais funções do farmacêutico. 

Segundo as BPF para a farmácia comunitária, a dispensa de medicamentos é 

definida como “o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da 

medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes 

mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso 
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dos medicamentos”. Ao longo deste processo, é indispensável que o farmacêutico 

avalie a medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver os problemas 

relacionados com os medicamentos (PRMs), protegendo o doente de possíveis 

resultados negativos associados à medicação (RNM), utilizando uma linguagem 

coerente, simples e objetiva, adequada a cada utente [2]. Além disso, é indispensável 

transmitir informação sobre a posologia (dose, frequência e duração) e informação 

sobre precauções de utilização (interação com alimentos, modo de uso, conservação e 

manipulação). Estas informações têm de ser prestadas diretamente ao utente ou 

cuidador, de forma sistemática, isto é, a todos os utentes e com todos os 

medicamentos.   

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos podem 

ser classificados quanto à sua dispensa em MSRM e MNSRM [7].  

 
4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são medicamentos que, 

mediante a sua composição por princípio ativo ou dosagem possam constituir um risco 

para a saúde quando utilizados sem vigilância médica ou para fins diferentes daqueles 

a que se destinam, contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas 

necessitem de avaliação aprofundada e sejam administrados por via parentérica. 

Como tal, existe um controlo mais apertado destes medicamentos, pelo que a sua 

dispensa apenas pode ser efetuada mediante prescrição médica [7]. Uma grande parte 

dos atendimentos que realizei na farmácia incluía MSRM, sendo estes aqueles que 

levam a maior parte da população à farmácia. 

As receitas médicas podem ser manuais (Anexo III) ou informatizadas (Anexo 

IV). Estas podem ainda ser não renováveis (uma via única), com uma validade de 30 

dias após a data da prescrição, conforme o artigo 2º da portaria n.º 193/2011, de 1 de 

julho, ou renováveis (3 vias da receita médica) por um período máximo de 6 meses [9]. 

Atualmente as receitas manuais estão regulamentadas e só podem ser utilizadas 

mediante algumas exceções: falência do sistema informático; inadaptação do 

prescritor; prescrição no domicílio e profissionais com volume de prescrição igual ou 

inferior a 40 receitas por mês [10].  

Em cada receita só podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, 

com o limite máximo de duas embalagens por medicamento. Podem ser prescritas 

numa só receita até quatro embalagens no caso de os medicamentos prescritos se 

apresentarem sob a forma de embalagem unitária, entendendo-se como tal aquela 

que contém uma unidade de forma farmacêutica na dosagem média usual para uma 

administração [10].         
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 A prescrição deve ainda incluir, obrigatoriamente, a DCI do princípio ativo. A 

denominação comercial ou o nome do titular da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) pode ser incluída, excecionalmente, no caso de haver justificação técnica, a qual 

se traduz nas seguintes exceções:  

- Exceção a): Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

- Exceção b): Intolerância ou reação adversa prévia;  

- Exceção c): Continuação do tratamento superior a 28 dias.  

No que diz respeito às exceções a) e b), o medicamento dispensado tem que 

ser, impreterivelmente, o que consta na receita. Por outro lado, na exceção c) o utente 

pode optar por medicamentos equivalentes com um PVP igual ou inferior ao que foi 

prescrito [11].          

 Existem ainda vários tipos de receitas, que são identificadas por uma sigla, e 

que se aplicam não só a medicamentos, como também a outros produtos de saúde. 

Assim, as receitas podem ser caracterizadas pelas seguintes siglas:  

 RN – Receitas que englobam medicamentos usados em tratamentos 

prolongados. Normalmente apresentam três vias, para facilitar o acesso do 

utente à medicação.  

 RE – Receitas que englobam medicamentos com características especiais. Os 

medicamentos constantes nestas receitas podem ser aqueles que, segundo a 

legislação vigente, contenham na sua composição estupefacientes ou 

psicotrópicos, medicamentos que possam ser usados para fins ilegais, 

medicamentos que possam conduzir a dependência e a habituação, quando 

usados inapropriadamente, e medicamentos que necessitem de uma maior 

precaução na utilização, quer por terem sido introduzidos recentemente no 

mercado, quer por possuírem propriedades específicas. 

 MM – Receitas que dizem respeito a medicamentos manipulados. 

 MDB – Receitas de produtos para o autocontrolo da diabetes mellitus.  

 OUT – Receitas que se destinam a Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

(PCHC), MNSRM, entre outros.  

 

4.1.1. DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA 

Ao dirigir-se ao profissional da farmácia, o utente apresenta a receita médica, 

sendo verificada a sua autenticidade e validade. Após confirmar a validade legal e 

autenticidade da receita, é necessária uma interpretação farmacêutica da mesma pois 

caso se detete alguma irregularidade o farmacêutico deverá contactar prontamente o 

médico prescritor para que, juntos, encontrem a melhor solução, tendo como 

prioridade o utente e o seu bem-estar. Segundo o artigo nº 5 da portaria n.º 137-
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A/2012, de 11 de maio, a receita deve conter, obrigatoriamente, os seguintes 

elementos: número da receita e respetiva representação em código de barras, 

identificação do médico prescritor e assinatura, nome e número de utente, entidade 

financeira responsável, data de prescrição, período de validade, regime especial de 

comparticipação quando aplicável e identificação do medicamento por DCI, dosagem, 

apresentação, forma farmacêutica, número de embalagens e posologia [11].  

Uma vez terminada a validação, procede-se à recolha dos medicamentos, 

atendendo sempre aos prazos de validade, prestando-se de seguida as informações 

necessárias. Aquando da dispensa, deve haver ainda a transmissão verbal e/ou 

escrita de informação relativa ao medicamento, numa linguagem simples e clara, de 

modo a promover uma melhor utilização e adesão à terapêutica. Assim sendo, devem 

ser fornecidas informações relativas a interações e reações adversas pertinentes, 

duração do tratamento, e ainda medidas não farmacológicas e possíveis alterações na 

dieta alimentar. Na Farmácia Oliveira, com o objetivo de facilitar o entendimento da 

posologia pelo utente, são utilizadas etiquetas onde é escrito o esquema terapêutico 

do medicamento.       

Os medicamentos dispensados são registados no sistema informático, onde o 

valor a pagar pelo utente é calculado de acordo com a entidade de comparticipação. O 

atendimento é finalizado com a impressão do documento para faturação no verso da 

receita (Anexo V) que deve ser assinada pelo utente como garantia da receção dos 

medicamentos e assinada e datada pelo farmacêutico que faz a dispensa, e com o 

pagamento e emissão da fatura (Anexo VI). 

Os estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos utilizados no combate 

de diversas doenças que requerem um tratamento especial. São substâncias químicas 

que atuam principalmente no Sistema Nervoso Central, que alteram as funções 

cerebrais e, temporariamente, a perceção, o humor, o comportamento e a consciência, 

podendo facilmente desencadear tolerância física e psíquica. Devido à sua procura por 

toxicodependentes e pelo tráfico que podem gerar, estão sujeitos a legislação 

específica através do DL n.º 15/1993, de 22 de janeiro quer para a dispensa ao público 

quer para a sua compra, armazenamento, registo e tratamento do receituário pela 

farmácia. Os fármacos contendo tais substâncias necessitam de ser prescritos numa 

receita eletrónica identificada com RE com validade de 30 dias (Anexo VII) e que não 

pode conter outro medicamento, como é discriminado pela portaria n.º137-A/2012 [11, 

12]. Durante a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, o profissional deverá 

preencher através de um formulário no software um conjunto de informações, como a 

identificação do médico, do doente e do adquirente e anexar à receita a fotocópia do 

cartão de cidadão do adquirente e o documento de psicotrópicos emitido (Anexo VIII). 
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Como referido anteriormente, as novas regras de prescrição de medicamentos 

obrigam a indicação por DCI, seguida da dosagem, forma farmacêutica, apresentação 

e tamanho de embalagem. Deste modo, o utente tem o direito de opção na escolha do 

medicamento, sempre que tal seja permitido, podendo optar por MG ou similares ao 

prescrito, comparticipados pelo SNS e pelo mais acessível economicamente. No 

momento da dispensa, o farmacêutico deve dispensar o medicamento de menor 

preço, exceto se o utente demonstrar outra preferência. No caso da prescrição médica 

englobar um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias, devidamente identificada com a alínea c), o 

farmacêutico só pode dispensar medicamentos com preço igual ou inferior ao 

medicamento prescrito [13]. Logo nos primeiros dias de contacto com a população ao 

balcão, pude constatar que ainda são muitas as pessoas a terem dúvidas 

relativamente aos MG, o que se reflecte numa falta de confiança nestes 

medicamentos. Deste modo, desenvolvi um tema neste âmbito (Ver Parte II – 

Consumo de Medicamentos Genéricos). 

 

4.1.2. NOVA RECEITA ELETRÓNICA 

A implementação da nova receita eletrónica decorre desde fevereiro de 2015 e 

permite aceder à receita eletrónica através do código de acesso existente na guia de 

tratamento para o utente (Anexo IX) ou através do cartão de cidadão. Esta iniciativa 

do Ministério da Saúde e da Associação Nacional de Farmácias (ANF), apoiada pela 

Glintt ® vem melhorar e simplificar o processo de prescrição e dispensa de 

medicamentos por parte dos médicos e farmacêuticos [14]. A Farmácia Oliveira aderiu à 

nova receita eletrónica no dia 20 de março, o que possibilitou a simplificação do 

processo de dispensa de medicamentos, bem como reduziu eventuais erros que 

podem ocorrer durante a dispensação. No momento da dispensa, se o utente 

apresentava o cartão de cidadão, este era introduzido no leitor Smart Card sendo 

visível no computador a receita e os medicamentos que foram prescritos, bem como 

aos dados de identificação do utente para efeitos de faturação. Contudo, o acesso à 

receita eletrónica também pode ser realizado sem o cartão de cidadão, através da 

inserção no Sifarma 2000 do código de acesso presente na guia de tratamento para o 

utente, no entanto não permite aceder aos dados pessoais do utente.  

  

4.1.3. ENTIDADES DE COMPARTICIPAÇÃO 

A comparticipação do estado no preço dos medicamentos prescritos aos 

utentes do SNS e aos beneficiários da Direção Geral de Proteção Social aos 

Funcionários e Agentes de Administração Pública (ADSE) encontra-se legislada no DL 
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n. º 103/2013, sendo estabelecida com base num sistema de escalões, que determina 

a percentagem paga pelo estado em função da classificação farmacoterapêutica do 

medicamento [13]. Em determinados casos, e através da existência de um regime 

especial de comparticipação, alguns utentes podem beneficiar de uma 

comparticipação acrescida, sendo eles pensionistas, utentes diagnosticados com 

patologias especiais e utentes que beneficiam de outros organismos de 

comparticipação além do SNS. 

De acordo com o plano de comparticipação, aquando da dispensa do MSRM 

são atribuídos um número, um lote e uma série à receita. Estas são posteriormente 

agrupadas em lotes de trinta receitas para se proceder à sua faturação. Todos os 

meses, estas receitas são enviadas para o CCF, no caso da entidade responsável ser 

o SNS, ou para a ANF no caso de se tratar de outros organismos. Esta, por sua vez, 

envia o receituário para os respetivos organismos. Previamente, todas as receitas são 

conferidas para evitar erros e, consequentemente, a devolução das mesmas. 

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a conferência de receitas 

e ainda de as organizar e preparar para enviar para as entidades responsáveis. 

 

4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Segundo o Estatuto do Medicamento, MNSRM são aqueles a que as 

especificações previstas para os MSRM não se aplicam [7]. Uma vez que não 

necessitam de prescrição médica, os MNSRM são maioritariamente utilizados no alívio 

de sintomas menores, estando por isso associados ao ato de aconselhamento 

farmacêutico e automedicação. Automedicação define-se como a utilização de 

MNSRM de forma responsável e no sentido de promover o alívio e/ou tratamento de 

sintomas passageiros, com ou sem aconselhamento por parte dos profissionais de 

saúde [15].  

Neste contexto, o farmacêutico tem uma importante margem de ação, devendo 

intervir de forma ativa na promoção do uso racional e seguro dos medicamentos, 

executando assim o aconselhamento farmacêutico, que não é mais do que o ato 

profissional através do qual o farmacêutico se responsabiliza pela indicação de 

medidas não farmacológicas e/ou selecção de um MNSRM com vista ao alívio ou à 

resolução de um problema de saúde considerado um transtorno ou sintoma menor. A 

selecção de um determinado medicamento reflete um processo de diagnóstico e 

avaliação atenta da situação clínica apresentada, no qual se deve procurar 

compreender toda a informação fornecida pelo doente.      

 Durante o meu estágio pude constatar que muitas jovens que queriam, de uma 

forma pouco consciente, adquirir a “pílula do dia seguinte”, apresentavam pouco ou 
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nenhum conhecimento acerca deste tipo de contraceção. Por este motivo, optei por 

desenvolver este tema ao longo do meu estágio (Ver parte II – Aconselhamento na 

Contraceção de Emergência).   

 

4.3. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Muitos dos medicamentos disponíveis no mercado não estão adequados para 

todo o tipo de utentes, especialmente os de uso pediátrico e os destinados a pacientes 

intolerantes a alguns dos seus componentes ou com condições especiais de 

administração. Deste modo, é necessário preparar medicamentos que sejam 

adequados a cada tipo de paciente, constituindo uma terapêutica personalizada, 

sendo denominados de medicamentos manipulados. Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 

de abril entende-se por MM qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [16]
.  

 Este tipo de medicamentos encontra-se fortemente regulamentado 

relativamente à sua prescrição, preparação e dispensa. A prescrição de MM é da 

competência do médico, sendo feita em receitas normais (Anexo X), com indicação do 

doente para o qual se destina o medicamento. Estas receitas contém exclusivamente 

o MM, sendo obrigatório para efeitos de comparticipação a menção “F. .A” (faça 

segundo a arte) ou a menção “manipulado”. 

A preparação de MM nas farmácias deve seguir as BPF, constantes na portaria 

n.º 594/2004, de 2 de Junho, e que incidem em oito vertentes essenciais, que são 

pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de 

embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem [17]. A elaboração do MM 

deve reger-se pelo FGP ou então verificar no histórico dos MM da farmácia se o 

mesmo já foi realizado. Caso isso se verifique, pode-se proceder à realização do 

manipulado a partir da ficha de preparação do manipulado (Anexo XI) em causa, 

desde que se verifique que as matérias-primas usadas são as mesmas e possuem as 

mesmas características.  

 Após a finalização da preparação procede-se a todas as verificações 

necessárias para garantir a boa qualidade final do MM, nomeadamente a verificação 

das características organoléticas e os ensaios não destrutivos que se considerem 

necessários, de acordo com a FP. Os resultados de todas estas verificações são então 

registados na respetiva ficha de preparação do MM. 

Após o acondicionamento do MM preparado é efetuada a rotulagem da(s) 

embalagem(s), devendo esta fornecer toda a informação necessária ao doente, 

indicando explicitamente : nome do doente, fórmula do medicamento, número do lote, 

prazo de validade, condições de conservação, via de administração, posologia, 
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identificação da farmácia e instruções indispensáveis para a utilização do 

medicamento, como, por exemplo, «agitar antes de usar», «uso externo» (em fundo 

vermelho) [17].  

Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 de Abril, “ A prescrição e preparação de 

medicamentos manipulados, bem como os termos em que serão aprovadas as BPF e 

os preços a cobrar são aprovadas por DL”. [16]
. Deste modo, a portaria n.º 769/2004, de 

1 de julho, estabelece o cálculo do preço de venda ao público dos MM por parte das 

farmácias, que é efectuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor 

das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, com base na seguinte 

fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de 

embalagem) x 1,3 + Valor do IVA à taxa em vigor [18].  

Durante o meu estágio, contribui na preparação dos vários MM requisitados à 

Farmácia Oliveira. Estes e as respetivas indicações terapêuticas encontram-se 

registados no Anexo XII. 

 

4.4. PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

Segundo o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, fazem parte dos PCHC todas 

as substâncias ou preparações destinadas ao contacto com diversas partes do corpo 

humano, como a epiderme, o sistema piloso e capilar, as unhas, os lábios, os órgãos 

genitais externos e os dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar, proteger ou manter em bom estado [19].

 No decorrer do meu estágio foi me possível constatar que os utentes cada vez 

mais acedem à farmácia com o intuito de adquirir produtos que não medicamentos. 

Numa sociedade em que a aparência tem um interesse cada vez maior, a procura 

deste tipo de produtos tem vindo a aumentar. No sentido de satisfazer as exigências 

da população atual, a Farmácia Oliveira dispõe de uma vasta variedade de marcas no 

que diz respeito a este tipo de produtos, sendo as mais representadas a La Roche-

Posay ®, Avène ®, Caudalie ®, Roc ®, Lierac ®, Vichy ®, Uriage ®, Filorga ®, A-

Derma ®, René Furterer ®, Klorane ® e Mustela ®. 

 

4.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Segundo o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico (DM) é 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo, utilizado 

isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito não seja atingido por meio 

farmacológico, metabólico ou imunológico e destinado a ser usado em seres humanos 

para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 
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ou deficiência; estudo, substituição, ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico e controlo da conceção [20]. No decorrer do estágio dispensei diversos DM 

nomeadamente pensos rápidos, soro fisiológico, preservativos, tiras-teste para a 

determinação da glicemia no controlo da diabetes, seringas, entre outros. 

 

4.6. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Os produtos fitoterapêuticos englobam produtos de formas farmacêuticas 

distintas, tais como infusões, cápsulas, comprimidos e ampolas, dirigidos a diversas 

situações e que têm em comum o facto de serem formulados a partir de plantas ou de 

substâncias derivadas das mesmas [7]. Os produtos fitoterapêuticos mais procurados 

na Farmácia Oliveira ao longo do meu estágio foram xaropes para a tosse seca e 

produtiva, descongestionantes nasais, laxantes de contacto, comprimidos para alívio 

das dores de garganta, formulações para favorecer o sono, entre outras.  

 

4.7. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Os suplementos alimentares têm a finalidade de suplementar e/ou 

complementar um regime alimentar, constituindo fontes concentradas de nutrientes, 

isolados ou em associação.  Existe uma enorme variedade de produtos que se 

enquadra neste grupo, contudo os que me foram mais requisitados ao longo do 

estágio foram os suplementos dietéticos orais e suplementos para melhoramento da 

função cognitiva. 

        

4.8. ARTIGOS DE PUERICULTURA        

Neste grupo, encontram-se todos os artigos destinados a facilitar o sono, 

relaxamento, alimentação e higiene das crianças nos primeiros anos de vida [7]. Os 

artigos de puericultura mais vendidos durante o meu estágio foram 

predominantemente os leites de substituição e complemento, produtos de higiene para 

o bebé, biberões, chupetas, tetinas e artigos facilitadores da amamentação das mais 

diversas marcas presentes na Farmácia Oliveira como Mustela ®, Klorane ®, Nuk ®, 

Chico ®, Dr. Browns ® e Medela ®. 

 

4.9. MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

Um produto de uso veterinário pode ser definido como toda a preparação 

farmacêutica que se destina a ser aplicada nos animais, para prevenção ou tratamento 

de doenças e dos seus sintomas e para correção ou modificação de funções 

orgânicas. Existem três classificações para os medicamentos de uso veterinário, 

sendo elas de uso exclusivo por veterinários, sujeitos e não sujeitos a receita médica 
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[21]. A Farmácia Oliveira faz parte do projeto “Espaço Animal”, estando por isso apta 

para responder com eficácia à dispensa e ao aconselhamento de medicamentos e 

outros produtos veterinários. Através de formação adequada e permanente as equipas 

das farmácias aderentes a este projeto tornam-se especializadas no segmento 

veterinário e oferecem um aconselhamento competente e de qualidade aos seus 

utentes, disponibilizando uma variedade maior de medicamentos e produtos para os 

animais. Os produtos veterinários mais procurados na Farmácia Oliveira destinam-se 

sobretudo para animais de companhia e incluem desparasitantes internos e externos, 

anticoncecionais e produtos de higiene.  

     

5. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA    

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

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

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos é um serviço bastante 

requisitado pelos utentes da Farmácia Oliveira.       

 Assim, a farmácia tem ao serviço da comunidade a determinação de 

parâmetros fisiológicos, possuindo uma balança eletrónica capaz de determinar 

diversos parâmetros como o peso, altura, IMC e índice de gordura, com um 

tensiómetro acoplado para determinação da PA e da frequência cardíaca. A medição 

da PA foi um dos serviços mais frequentemente solicitados pelos utentes da Farmácia 

Oliveira durante o meu estágio. Antes de iniciar a medição deste parâmetro 

questionava o utente acerca da medicação que tomava, da alimentação que realizava, 

se era diabético, se tinha praticado alguma atividade física intensa nos 60 a 90 

minutos anteriores à medição, ou se tinha fumado, comido ou tomado café nos últimos 

30 minutos, uma vez que estes fatores podem interferir e influenciar os valores da PA. 

Quando a PA se situava ligeiramente acima dos valores de referência, recomendava 

ao utente reduzir o consumo de sal, aumentar o consumo de água, realizar exercício 

físico, deixar de fumar, entre outros. Nos casos em que a PA se encontrava muito 

elevada, repetia a medição passados alguns minutos e se se mantivesse, aconselhava 

o utente a dirigir-se ao médico.       

 Para a determinação de parâmetros bioquímicos, os utentes são 

encaminhados para o gabinete de utente onde é possível realizar a medição da 

glicemia, do ácido úrico e do perfil lipídico, nomeadamente do colesterol total e dos 

triglicerídeos, sendo estas efetuadas em sangue capilar. Questionava sempre o 

paciente se estava em jejum ou em regime pós-prandial e se era diabético ou não, de 

forma a interpretar os resultados com maior clareza. Após a determinação, registava 
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os resultados num cartão próprio, que era entregue ao utente e que permite o seu 

acompanhamento pelo farmacêutico e/ou médico, e avaliava o caso tentando 

averiguar o porquê de alguns parâmetros estarem alterados. Deste modo, questionava 

se era usual ter estes parâmetros desregulados, se tomava alguma medicação, que 

estilo de vida levava, qual a alimentação que fazia, entre outros. De seguida, 

aconselhava o utente acerca das melhores medidas não farmacológicas e da 

existência de determinados suplementos alimentares para a estabilização dos 

parâmetros que se encontravam alterados.      

 A Farmácia Oliveira também presta auxílio na realização de testes de gravidez, 

tendo tido também oportunidade de os realizar, quando solicitado. 

 

5.2. VALORMED          

Os medicamentos depois de utilizados, bem como os seus resíduos, 

constituem um perigo bastante acrescido para a população. Desta forma, a indústria 

farmacêutica, responsável pela gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens e Medicamentos (SIGREM), associou-se a distribuidores e criaram a 

VALORMED [22]. Esta tem a responsabilidade de recolher as embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso nas farmácias que com ela colaboram, para evitar os danos 

ambientais causados pelos medicamentos.       

 Durante o estágio, procedi à recolha de medicamentos de utentes que se 

dirigiram à farmácia para que os seus medicamentos fora de uso fossem depositados 

no VALORMED, procedendo também à preparação dos contentores cheios para recolha 

pelos armazenistas.  

          

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES      

 Além das atividades que constituem o quotidiano da farmácia, no decorrer do 

meu estágio tive ainda a oportunidade de assistir a diversas formações (Anexo I) que 

se revelaram de extrema importância no ato de aconselhamento farmacêutico e 

automedicação. Das formações em que participei destacam-se as seguintes: “Como 

controlar a asma?“, Fluimucil ®  e Spidifen ® , Bioativo ®, René Furterer ®, Uriage ®, 

A-derma ®, Barral ®, Canavezes ®, Academia Lierac ® Rosto e um cross-selling em 

veterinária realizado pela Farmácia Oliveira.   
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Temas desenvolvidos no âmbito 

da atividade farmacêutica 
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1. CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   

1.1. ENQUADRAMENTO 

  O envelhecimento da população e o consequente aumento da procura de 

cuidados de saúde faz com que os governos enfrentem um cenário assustador de 

rápido aumento dos custos com a saúde que os levam a repensar na forma como 

podem assegurar a sustentabilidade na prestação dos cuidados de saúde. De acordo 

com estudos da Comissão para a Política Económica da UE sobre os "desafios 

orçamentais derivados das populações envelhecidas", o número de cidadãos em idade 

ativa que contribui para a segurança social está a decrescer de forma drástica, 

enquanto o número de cidadãos idosos está a aumentar [23].     

 O sucesso de programas de saúde pública para melhorar o estado de saúde da 

população depende da eficácia das políticas de MG [24]. O aumento da utilização destes 

medicamentos desempenha assim um papel crucial para a solução deste problema pois 

estes oferecem um tratamento com menor custo para as doenças crónicas que 

geralmente afetam os mais idosos. Os MG, equivalentes em termos terapêuticos, 

cumprem as mesmas normas de segurança, qualidade e eficácia que os respetivos 

medicamentos de referência, no entanto apresentam um preço competitivo. Ao longo 

dos anos, têm-se privilegiado a promoção de MG como uma das medidas dirigidas à 

redução ou ao controlo do crescimento da despesa com medicamentos [25, 26]
.  

 Em Portugal, a promoção do mercado dos MG tem sido, há vários anos, um dos 

principais objetivos da política do medicamento, uma vez que a prescrição, dispensa e 

utilização destes medicamentos se reflecte numa potencial poupança para os utentes e 

para o Estado, sem comprometer a saúde dos utentes. Contudo, as recentes notícias 

sobre a retirada de alguns MG do mercado têm abalado a confiança da população 

relativamente a estes medicamentos. Durante o meu estágio, pude constatar que 

apesar de existirem muitas pessoas bem esclarecidas acerca deste tema e que optam 

pelos genéricos com toda a confiança e certos de que apresentam uma vantagem 

económica, existem outras que mostram ainda uma grande relutância aos mesmos. 

Muitas das pessoas com as quais contactei não sabiam distinguir um medicamento de 

marca de um MG, achando muitas vezes que estavam a tomar medicamento de marca, 

quando na realidade estavam a tomar um MG. Foram inúmeras as pessoas que me 

requisitaram a dispensa do medicamento de marca simplesmente por acharem que o 

respetivo genérico não é eficaz nem seguro. Nestes casos em que denotava que as 

pessoas não estavam bem informadas, tentava abordar o utente no sentido de lhe 

prestar todos os esclarecimentos possíveis acerca dos MG, para que a sua qualidade e 

segurança não seja um entrave à sua utilização. De forma a chegar a um maior número 
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de pessoas, decidi realizar uma intervenção neste âmbito, através da elaboração de um 

folheto informativo para disponibilizar na farmácia, com linguagem simples e design 

apelativo. Além disso, escrevi um artigo sobre o tema para o jornal mensal da Farmácia 

Oliveira, sendo esta uma outra forma da informação chegar aos utentes da farmácia. 

 

1.2. INTRODUÇÃO 

 

1.2.1. DEFINIÇÃO 

 Segundo a legislação em vigor relativa ao Estatuto do Medicamento, os MG são 

“medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica, e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados”. Devem ser identificados pelo seu nome, seguido da 

dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “ G”, que devem constar do seu 

acondicionamento secundário [7]. De acordo com o DL n.º 271/2002, de 2 de Dezembro, 

a prescrição por DCI é obrigatória para os medicamentos contendo substâncias ativas 

para as quais existam MG autorizados. Assim, os MG são prescritos pela DCI das 

substâncias ativas, seguida da dosagem e da forma farmacêutica, sendo opção do 

médico acrescentar o nome do respetivo titular da AIM ou marca [27]. O que se vê na 

embalagem é o princípio ativo do medicamento uma vez que os MG não apresentam 

um nome comercial.          

   

1.2.2. AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

A Investigação & Desenvolvimento (I&D) dos medicamentos de marca é um 

processo lento e muito dispendioso. Por isso mesmo, as empresas usufruem de um 

período de tempo em que comercializam o medicamento em exclusividade. Um produto 

farmacêutico pode estar protegido por várias patentes, até 30 ou 40, de forma a ficarem 

protegidos contra a concorrência durante o maior período de tempo possível e permitir 

ao proprietário da patente recuperar os seus custos e obter um lucro razoável. Mesmo 

que a composição da substância (patente base da nova entidade química e da sua 

estrutura molecular) tenha expirado, as empresas responsáveis pelo produto original 

podem alargar a exclusividade aumentando as indicações do medicamento ou 

desenvolvendo novas fórmulas [28].  Contudo, tendo a patente do medicamento original 

expirado e perdido os direitos de exclusividade, outras indústrias farmacêuticas podem 

prosseguir com a produção e comercialização do MG [24]. 

Na UE, todos os medicamentos, sejam eles de referência ou genéricos, 

necessitam de ter uma autorização antes de serem fabricados e comercializados. Os 
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organismos de regulamentação de medicamentos de cada estado-membro da UE ou a 

Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos (EMA) são os responsáveis por 

conceder essa autorização, avaliando e confirmando o elevado nível de qualidade, 

segurança e eficácia do medicamento [29]. Em Portugal, os MG são aprovados pelo 

INFARMED, tal como os medicamentos de referência, sendo-lhes atribuída uma AIM, 

sujeita às mesmas disposições legais dos outros medicamentos [7].  

Os MG apenas podem ser introduzidos no mercado quando todas as patentes e 

certificados complementares de protecção, que concedem até cinco anos adicionais de 

protecção patenteada, tiverem expirado. Pode obter-se proteção adicional de introdução 

no mercado para o medicamento de referência através da exclusividade de dados, que 

evita que as entidades reguladoras de medicamentos aceitem submissões com base na 

bioequivalência durante um período de tempo definido. A Figura 7 mostra a 

exclusividade de dados tal como introduzida pela Diretiva 2004/27/CE de 31 de março 

[30].  

 

Figura 7 Exclusividade de dados para todos os procedimentos de AIM (adaptado de 
[30]

)  

 

Esta Diretiva introduz novas regras no que diz respeito ao período a partir do 

qual as empresas que submetam MG podem fazer referência e basear-se na 

documentação completa do medicamento original, quer na altura da submissão, da 

obtenção de AIM ou da colocação no mercado. A AIM de um MG apenas pode ser 

submetida após 8 anos decorridos da data de AIM do medicamento de referência 

(exclusividade de dados). No entanto, o MG apenas pode entrar no mercado 10 anos 

após a AIM do medicamento de referência concedida a nível nacional ou comunitário 

(exclusividade de mercado). Estes períodos de proteção são aplicáveis 

independentemente do tipo de registo pelo qual o medicamento de referência foi 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

   29 
 

aprovado. Os 10 anos de exclusividade de mercado podem ser estendidos por mais 1 

ano, caso, nos primeiros oito dos dez anos, o titular da AIM do medicamento de 

referência tenha adquirido uma autorização para uma ou mais indicações terapêuticas 

novas que se considere trazerem um benefício clínico significativo face às terapêuticas 

existentes no mercado até à data. O período efetivo de exclusividade de 

comercialização é, portanto, de 10 ou 11 anos [7, 30, 31].  

Os medicamentos de referência cujo pedido de AIM tenha sido submetido antes 

da data de transposição da Diretiva, ou seja, antes de 30 de outubro de 2005 continuam 

a beneficiar dos períodos anteriores de protecção que são: 6 anos para autorizações 

nacionais e 10 anos para todos os medicamentos autorizados através do procedimento 

centralizado [30].  

 

 

1.2.3. DEMONSTRAÇÃO DE BIOEQUIVALÊNCIA      

O fator-chave na criação de um MG é o estabelecimento e a demonstração de 

bioequivalência. Bioequivalência significa que, quando comparados cientificamente 

através de estudos clínicos, o MG e o de referência demonstram essencialmente a 

mesma taxa e extensão de biodisponibilidade da substância ativa no organismo, isto é, 

que existe a mesma quantidade da substância ativa no organismo humano sempre que 

a mesma dose de um medicamento é administrada durante um determinado período de 

tempo [32].            

Os produtores de genéricos efetuam as suas próprias investigações e 

desenvolvem as suas próprias fórmulas, uma vez que os dados dos medicamentos de 

referência nunca são revelados a terceiros. No entanto, podem consultar os dados 

clínicos publicados referentes à segurança e à eficácia do medicamento de referência 

que esteve autorizado durante vários anos. A apresentação de ensaios pré-clínicos e 

clínicos está dispensada até porque seria desnecessário e pouco ético. Contudo, antes 

do registo e da autorização, é obrigatória a demonstração de bioequivalência com base 

em estudos de biodisponibilidade ou, quando estes não forem adequados, equivalência 

terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica ou outros a solicitar pelo 

INFARMED [7, 29].           

 A comprovação da bioequivalência com o medicamento de referência é um 

requisito obrigatório na maioria dos países, no entanto, evidências sobre a equivalência 

terapêutica podem ser limitadas. Além disso, embora dois MG diferentes possam ser 

bioequivalentes com o medicamento de referência, estes podem não ser 

bioequivalentes entre si, pois a gama de intervalos de bioequivalência pode não ser 

sobreponível, se um permanece na faixa superior do intervalo de confiança para o 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

   30 
 

medicamento de referência e o outro na faixa inferior. O perfil de segurança e eficácia 

de MG não bioequivalentes pode ser diferente, o que pode limitar a sua 

intercambialidade, sobretudo em medicamentos com uma margem terapêutica estreita 

como, por exemplo, a varfarina e a ciclosporina [24].    

 Relativamente ao medicamento de referência, os MG podem conter ingredientes 

não ativos diferentes, como corantes, amidos e açúcares, e podem diferir em termos de 

tamanho, cor ou forma farmacêutica e material de acondicionamento, mas nenhuma 

destas diferenças tem qualquer impacto no efeito terapêutico. Os ingredientes ativos 

dos MG também podem ser diferentes em termos de sais e ésteres, contudo a 

autorização só será concedida se tal facto não afetar a equivalência terapêutica [32, 33]. 

 

 

1.2.4. CONTROLO DE QUALIDADE 

Os MG são submetidos aos mesmos procedimentos europeus que os 

medicamentos de referência e são rigorosamente controlados pelas autoridade 

competentes.           

 Em Portugal, é o INFARMED a autoridade responsável por avaliar, comprovar a 

qualidade, monitorizar a segurança de todos os medicamentos que se encontram no 

mercado e inspecionar periodicamente as instalações produtoras de medicamentos, 

assegurando os mais elevados padrões de proteção da saúde pública e garantindo o 

acesso da população a medicamentos eficazes e seguros [7]. Para o controlo da 

qualidade de todos os medicamentos e produtos de saúde existentes no mercado 

nacional recorre-se a várias técnicas de análise físico-química, biológica e 

microbiológica. A confirmação da qualidade laboratorial de medicamentos avalia a 

respetiva conformidade, de acordo com as especificações estabelecidas e aprovadas 

em sede de AIM. Anualmente é elaborado um plano de análise, definido com base em 

critérios que incorporam uma abordagem baseada no risco, tendo em consideração os 

medicamentos comercializados no mercado português. Estes critérios estão 

relacionados com as características da substância ativa, o processo de fabrico, a via de 

administração e a população alvo, nomeadamente, o número de unidades vendidas, a 

reduzida estabilidade, a estreita margem terapêutica, a indicação terapêutica, a duração 

do tratamento e a complexidade do processo de fabrico e/ou da formulação [34].  

 À semelhança dos medicamentos de referência, os genéricos são produzidos em 

instalações que cumprem as normas das BPF e que são inspeccionadas 

periodicamente pelas autoridades regulamentares. Além disso, depois de um genérico 

estar disponível no mercado, o fabricante tem de monitorizar o produto no que se refere 

a quaisquer eventos adversos [28, 29].     
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1.2.5. BENEFÍCIOS DA SUA UTILIZAÇÃO 

A utilização de MG apresenta numerosas vantagens. Como estão sujeitos às 

mesmas normas de qualidade rigorosas que os medicamentos de referência têm a 

mesma segurança e eficácia mas a preços mais baixos. As substâncias ativas destes 

medicamentos encontram-se no mercado há vários anos, apresentando por isso uma 

maior garantia de efetividade e permitindo um melhor conhecimento do respetivo perfil 

de segurança [28, 35].           

 Os MG apresentam preços significativamente mais baixos pois no preço não 

estão incorporados os custos de I&D. Por outro lado, a legislação impõe que, no 

momento em que os MG chegam ao mercado sejam 20% ou 35% mais baratos que o 

medicamento referência, com a mesma dosagem e forma farmacêutica, tornando-se 

uma vantagem económica para os utentes, uma vez que estes medicamentos são 

substancialmente mais baratos permitindo às pessoas que não dispõem de muitos 

recursos económicos ter acesso ao tratamento mais eficaz para as doenças de que 

padecem. Além disso, constitui uma vantagem económica para o SNS pois permitem 

libertar os recursos disponíveis para os tratamentos e serviços mais dispendiosos. No 

caso de existir grupo homogéneo, o PVP é igual ou inferior ao preço de referência 

desse grupo, ou seja, ao preço utilizado pelo SNS para o cálculo da comparticipação do 

estado [28, 36]. Atualmente o preço de referência corresponde à média dos cinco preços 

mais baixos dos medicamentos que integram cada grupo homogéneo [29].  

 A acrescentar ao referido anteriormente, está o facto da prescrição por DCI ou 

por nome genérico representar uma prescrição de base mais científica e racional 

[36].  Além disso, o facto da AIM dos MG ser obtida com maior rapidez possibilita uma 

simplificação de todo o processo, visto estar dispensada a apresentação dos relatórios 

sobre os ensaios farmacológicos, toxicológicos, clínicos e pré-clínicos [7].  

 

1.3. IMPORTÂNCIA NOS PACIENTES COM DOENÇAS CRÓNICAS 

Com o rápido envelhecimento da população, torna-se cada vez mais difícil 

disponibilizar um tratamento adequado para determinadas doenças crónicas que afetam 

sobretudo as faixas etárias mais avançadas. A indústria de MG contribui 

significativamente para os cuidados de saúde assegurando tratamentos com uma ótima 

relação qualidade-preço, para as principais doenças crónicas como o cancro, a 

diabetes, a depressão, a asma, a osteoporose, a hipertensão arterial, a epilepsia, entre 

outras. Às doenças crónicas estão associados elevados custos com a medicação, que 

se devem essencialmente aos longos períodos de tratamento a que os doentes estão 

sujeitos. A grande maioria das pessoas que toma medicamentos para doenças crónicas 
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tem em comum o facto de serem polimedicadas e reformadas, sendo este o público 

mais favorecido com o crescimento do mercado de MG [37]. 

Contudo, é importante alertar que a frequente substituição de MG pode resultar 

no aumento dos efeitos adversos, na diminuição da tolerância e na confusão do 

paciente. Se por um lado, os baixos custos dos MG permitem melhorar a acessibilidade 

de medicamentos para os pacientes e, portanto, melhorar a sua adesão à terapêutica, 

por outro lado, mudanças nas formulações do fármaco, na cor de comprimidos, e no 

tamanho da embalagem em consequência da prescrição de MG podem diminuir a 

adesão e aumentar o número de hospitalizações, especialmente em pacientes mais 

vulneráveis, tais como idosos, pacientes com diversas comorbilidades, doentes menos 

escolarizados ou pacientes com doenças psiquiátricas [24].  

 

 

1.4. O MERCADO PORTUGUÊS 

 Em Portugal, a quota de MG tem aumentado continuamente, atingindo no 

período acumulado de Janeiro a Março de 2015 os 46,9% de unidades de MG no total 

de medicamentos comparticipados pelo SNS, como representado na Figura 8 [38]. 

 

 
Figura 8 Evolução da quota de MG no SNS 

[38]
. 
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 Tal facto permite que o preço médio dos medicamentos, genéricos e de marca, 

mantenha assim uma trajetória descendente, como é possível verificar na Figura 9 [38]. 

 

 

Figura 9 Evolução do preço médio dos medicamentos no mercado 
[38]

. 

A concorrência entre produtores de medicamentos tem permitido importantes 

poupanças para os cidadãos. Além disso, em julho do ano transato, o Ministério da 

Saúde e a ANF assinaram um acordo segundo o qual se estabelece que as farmácias 

que forem capazes de aumentar a quota de MG receberão incentivos financeiros. Com 

esta medida, pretende-se que os MG atinjam uma quota de mercado de 60%, que 

certamente se traduzirá numa maior poupança para os portugueses [39].  

 

1.5. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Tanto o médico como o farmacêutico devem informar o utente sobre a existência 

de MG e prestar os esclarecimentos necessários para que o utente tenha todas as 

ferramentas necessárias para tomar a sua decisão. O papel do farmacêutico consiste 

também em detetar restrições financeiras no acesso aos medicamentos e informar os 

utentes sobre a vantagem económica que a utilização de MG proporciona, devendo 

sempre motivar a adesão à terapêutica, acompanhar a polimedicação e sinalizar 

descompensações em doentes crónicos. Deve prestar informações ao utente sobre 

quais os MG comparticipados pelo SNS e sobre aquele que tem o preço mais baixo, 

devendo ainda informar que o INFARMED disponibiliza uma linha gratuita e uma 

aplicação informática [35], através das quais poderá aceder a diversas informações, 

como saber se existem genéricos para o medicamento que o utente está a tomar e 

ainda consultar o preço de todos os medicamentos, permitindo saber quais os MG mais 

baratos.  
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1.6. FOLHETO INFORMATIVO SOBRE OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Tendo em conta a informação apresentada anteriormente, decidi elaborar um 

folheto informativo no qual procurava transmitir à população os aspetos mais relevantes 

sobre os MG nomeadamente como os identificar, as suas semelhanças e diferenças 

com os medicamentos de marca e quais as vantagens da sua utilização (Anexo XIII). 

Como pretendia transmitir a mensagem a todos os grupos etários e de todos os níveis 

escolaridade, utilizei uma linguagem simples e clara, de forma a garantir que a 

informação é percebida por todos os utentes. O meu objetivo com este folheto 

informativo passou por esclarecer as pessoas sobre este tema tão atual e debatido, 

bem como consciencializar as pessoas para as vantagens da utilização dos MG. Assim, 

os folhetos informativos foram colocados num expositor próprio da Farmácia Oliveira no 

início de março e fornecidos aos utentes sempre que, no decorrer do atendimento, 

surgisse alguma questão relacionada com o tema. Para que a informação chegasse ao 

maior número de pessoas possível, redigi ainda um artigo para a edição de abril do 

jornal da Farmácia Oliveira (Anexo XIV). Com o objetivo de complementar a minha 

formação e dos restantes colaboradores nesta área, melhorando o serviço prestado 

aquando da dispensa de MG, preparei uma apresentação sobre este tema, adequando 

a informação transmitida ao ambiente de farmácia comunitária (Anexo XV). 

 

1.7. CONCLUSÃO DO TEMA 

Com este trabalho pretendi esclarecer a população relativamente aos MG, de 

forma a fornecer as ferramentas necessárias para que os utentes decidam com total 

conhecimento dos factos. Assim tentei desmistificar algumas ideias e convicções 

erradas com as quais me deparei ao longo do estágio, como por exemplo: “Quero o 

medicamento de marca porque o genérico não faz efeito” ou “Quero o medicamento de 

marca porque o médico diz que o genérico faz mal.”      

 Dada a atual situação económica do país e as exigências cada vez maiores face 

aos cuidados de saúde, posso concluir que os MG representam um importante benefício 

para a sociedade, ao garantir o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de 

qualidade, e a um preço mais baixo, proporcionando poupanças significativas aos 

doentes e aos sistemas de saúde. A concorrência gerada pelos MG cria um forte 

incentivo para o desenvolvimento de produtos inovadores, por parte das indústrias 

farmacêuticas. Contudo e, apesar do significativo crescimento do mercado de MG nos 

últimos anos, quer a nível nacional como internacional, as medidas adotadas não estão 

a maximizar todo o potencial dos MG, sendo necessárias mais investigações para 

compreender e melhorar a eficiência das políticas de MG, o que requer a expansão da 

base de dados relativa ao seu uso e ao impacto que estas medidas têm tido.  
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2. ACONSELHAMENTO NA CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

2.1. ENQUADRAMENTO 

Vários estudos têm demonstrado que atualmente os adolescentes iniciam 

relações sexuais mais cedo. O início desta atividade não está contudo associado a uma 

educação sexual consistente, traduzindo-se muitas vezes no grande número de 

gravidezes na adolescência. As gravidezes não desejadas chegam mesmo a ser um 

problema global de saúde reprodutiva com custos significativos diretos e indiretos, tanto 

para a paciente como para a sociedade [40]. 

Portugal situa-se entre os países da UE com taxas mais altas de nascimentos de 

mães adolescentes, tendo até há pouco tempo ocupado o segundo lugar desta lista [41]. 

A contraceção de emergência (CE) é o único método que pode ser utilizado após a 

relação sexual, para prevenir uma eventual gravidez. Os atuais métodos contracetivos 

são muito eficazes, contudo muitas vezes não são utilizados, levando muitas mulheres a 

uma condição passível de gravidez. Na realidade, existem muitas gravidezes não 

planeadas e não desejadas pelo que o recurso à CE surge como uma alternativa que 

possibilita minimizar estes riscos [42]. 

O início cada vez mais precoce da vida sexual por parte das adolescentes aliado 

à pouca experiência na utilização dos métodos contracetivos tem levado estas a 

recorrerem cada vez mais e com frequência à chamada “pílula do dia seguinte” como 

método contracetivo, de forma a evitar muitas destas gravidezes indesejadas. A CE, ao 

reduzir o número de gravidezes indesejadas, permite também diminuir o número de 

interrupções voluntárias da gravidez [42]. Muitas destas adolescentes optam por este 

método, sem considerar a existência de doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

que só podem ser evitadas com um uso de um método contracetivo barreira como o 

preservativo. No entanto, desconhecem ou não têm em linha de conta que este tipo de 

contraceção apenas deve ser utilizado em casos excecionais e nunca como um método 

contracetivo regular [43] .   

Os farmacêuticos comunitários, pela sua credibilidade, formação na área da 

saúde, e proximidade com a população em espaços que não oferecem barreiras, devem 

colocar ao serviço dos utentes as suas competências contribuindo para a utilização 

eficiente dos métodos contracetivos, para a diminuição da ocorrência de doenças 

sexualmente transmissíveis e para a prevenção de uma gravidez indesejada, que passa 

por prestar todos os esclarecimentos, adaptados a cada caso, sobre do uso correto, 

efetivo e seguro da CE [42]. 
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Sendo Barcelos uma cidade com uma população jovem bastante significativa, e 

estando consciente da importância do papel do farmacêutico, decidi realizar uma 

intervenção neste âmbito. Esta minha intervenção teve como objetivos aconselhar os 

utentes e fornecer-lhes todas as informações acerca da CE através da realização de um 

folheto informativo e da escrita de um artigo para o jornal da Farmácia Oliveira, bem 

como alargar o leque de informação dos colaboradores da farmácia, através da 

elaboração de um fluxograma que servirá de orientação no momento da dispensa deste 

tipo de contraceção.  

 

2.2. INTRODUÇÃO         

   

2.2.1. DEFINIÇÃO         

A CE é um método destinado a evitar uma gravidez não desejada após uma 

relação sexual desprotegida ou em caso de falha do método contracetivo. Segundo o 

DL n.º 12/2001, de 29 de maio, considera-se CE a “utilização pela mulher de uma pílula 

anticoncecional, nas primeiras setenta e duas horas após uma relação sexual não 

protegida, não consentida, ou não eficazmente protegida por qualquer outro meio 

anticoncecional regular” [44], constituindo assim uma segunda linha na prevenção 

primária da gravidez não desejada [42]. Apenas deve ser considerada dentro do período 

de tempo em que os produtos conseguem atuar. Desta forma, considera-se uma 

relação sexual desprotegida se: 

- nenhum dos parceiros utilizou contracetivo; 

- houve esquecimento na toma da pílula contracetiva regular, que ultrapassou o 

período máximo permitido após a última toma, ou seja, houve falha  na toma de um 

dos comprimidos durante a primeira semana ou três ou mais comprimidos na 

segunda ou terceira semanas da contraceção oral combinada; 

- o preservativo foi usado incorretamente ou rompeu-se; 

- o DIU, o adesivo contracetivo ou o diafragma deslocaram-se ou foram removidos 

antes do tempo; 

- o método do coito interrompido ou do calendário falharam; 

- teve relações sexuais durante o seu período fértil, enquanto recorria ao método de 

abstinência periódica; 

- a paciente foi vítima de violação [45, 46]. 
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2.2.2. MÉTODOS USADOS PARA CE       

Existem dois métodos de CE disponíveis no mercado: métodos hormonais, que 

correspondem às pílulas anticoncecionais de emergência e inserção pós-coito de um 

dispositivo intra-uterino (DIU) de cobre.       

 O tratamento hormonal, conhecido como “pílula do dia seguinte”, deve ser 

administrado o mais cedo possível após a relação sexual desprotegida e com alimentos 

de forma a diminuir a ocorrência de náuseas. Os medicamentos com indicação para CE 

hormonal disponíveis no mercado correspondem ao progestativo isolado levonorgestrel, 

medicamento não sujeito a receita médica, representado pelos nomes comerciais 

Norlevo ® e Postinor ®, e ao acetato de ulipristal, um novo medicamento sujeito a 

receita médica, cujo nome comercial é EllaOne ® [42, 47].      

 Há cerca de 25 anos, Yuzpe publicou estudos sobre o uso combinado de 

etinilestradiol e levonorgestrel como CE. Este método, cuja eficácia era de 75%, foi 

considerado seguro. Contudo, estudos recentes desenvolvidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) confirmam que um progestagénio, levonorgestrel, utilizado 

isoladamente apresenta uma maior eficácia e uma menor incidência de efeitos adversos 

que os observados com o método de Yuzpe [46, 48]. O levonorgestrel é bem tolerado e 

tem alta eficácia, sendo por isso o método de CE mais dispensado. Esta forma de 

contraceção consiste num único comprimido que contém 1.5 mg de levonorgestrel e que 

atua bloqueando ou atrasando a ovulação. Este produto OTC é comercializado 

independentemente da idade da paciente, o que tem levado a alguma discussão uma 

vez que alguns autores e profissionais de saúde defendem que deveria haver uma 

idade mínima para a sua aquisição [49]. A sua administração deverá ser feita o mais 

rapidamente possível, de preferência nas primeiras 12h após a relação sexual 

desprotegida até um máximo de 72h podendo ser efetuada em qualquer momento 

durante o ciclo menstrual [45, 47]. A eficácia parece diminuir com o tempo decorrido após 

a relação sexual não protegida como se pode verificar pela análise da Tabela 1 não 

sendo reconhecida após as 72h [47, 48].  

 

Tabela 1 – Taxas de eficácia da contraceção de emergência com levonorgestrel, em função do tempo decorrido 
[47, 48]

. 
 

Tempo decorrido entre a relação 
 sexual e a toma da CE (horas) 

Taxa de Eficácia (%) 

Até 24 95 

De 24 a 48 85 

De 48 a 72 58 

Após 72 (não administrar) Desconhecida 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

   38 
 

Em novembro de 2013, as autoridades europeias autorizaram uma alteração à 

bula do Norlevo® que se prendia com a relação existente entre a diminuição da eficácia 

deste produto e o peso corporal, havendo uma diminuição na eficácia do produto em 

mulheres com 75 kg, e inclusivé, que este seria ineficaz em mulheres com mais de 80 

kg. Contudo, em julho de 2014 a EMA comunicou que o levonorgestrel poderá continuar 

a ser utilizado, independentemente do peso corporal, uma vez que os benefícios 

superam os riscos [45, 50].        

 O acetato de ulipristal é um modulador seletivo do recetor da progesterona, 

oralmente ativo, que atua devido à sua ligação de elevada afinidade ao recetor da 

progesterona humano [42]. Foi comercializado pela primeira vez na Europa em 2009, 

numa dose única de 30 mg e não é recomendada a utilização concomitante com um 

contracetivo de emergência que contenha levonorgestrel. Apresenta uma tolerância 

semelhante ao levonorgestrel, elevada eficácia e possibilidade de utilização até 120h 

após uma relação sexual desprotegida [47]. Além disso, demonstrou ser a opção mais 

eficaz, provavelmente devido a uma mais pronunciada prevenção de ruptura folicular 

em comparação com o levonorgestrel [40].      

 O DIU de cobre tem demonstrado ser eficaz como método de CE, sendo 

sobretudo apropriado para aquelas mulheres que desejam manter o DIU como 

contraceção permanente e que cumprem os requisitos para o seu uso regular. Para 

prevenir uma gravidez indesejada, a sua colocação tem de ser feita por um técnico de 

saúde especializado até 5 dias após a relação sexual. O uso de um DIU pós-coito entre 

5 e 7 dias após a relação sexual desprotegida está menos estudado, embora alguns 

estudos tenham estendido a janela de tratamento para 7 dias [46].  

2.2.3. MECANISMO DE AÇÃO        

O mecanismo de ação que suporta a atividade contracetiva do levorgestrel não 

está totalmente esclarecido (Figura 10). Até à data, está comprovado que a referida 

dose de levonorgestrel, quando utilizada na fase pré-ovulatória, fase em que a 

probabilidade da fecundação é maior, pode atrasar a maturação folicular, bem como 

inibir o desenvolvimento do folículo. Esta prevenção da ovulação poderá resultar da 

inibição ou alteração no perfil hormonal, mais concretamente da hormona 

luteinizante  que acompanha a ovulação [40, 42, 51, 52]. 

Contudo, alguns autores consideram a hipótese desta substância também 

possuir atividade pós-ovulação ao interferir com a passagem dos espermatozóides, uma 

vez que o levonorgestrel aumenta a viscosidade do muco criando uma barreira à 

migração dos espermatozóides, sendo ainda responsável por alterações no endométrio 

que o tornam impróprio para a nidação de um eventual ovo.[42, 46, 53, 54].   
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 Apesar destas hipóteses, a maioria dos autores afirma que esta substância 

apenas é eficaz quando ingerida antes da ovulação, uma vez que, assim que os níveis 

da hormona luteinizante  começam a aumentar, o levonorgestrel já não tem qualquer 

efeito, não sendo capaz de influenciar a função do corpo lúteo e impedir a fertilização ou 

a nidação. Prova disso é que em novembro de 2013, as autoridades europeias 

autorizaram uma alteração ao mecanismo de ação descrito na bula do Norlevo ®, tendo 

ficado assente que esta substância apenas impede ou atrasa a ovulação, não tendo 

qualquer efeito pós-ovulação, isto é, não consegue prevenir a implantação de um ovo 

fecundado [45, 55]. Deverá ainda ser enfatizado que esta alta concentração de 

levonorgestrel não interfere com a viabilidade do embrião, e portanto, se a utente já 

estiver grávida, a gravidez continuará a decorrer normalmente [40, 52, 53].  

 

Figura 10 Mecanismo de ação do levonorgestrel
 [42, 46, 53, 54]

.  
(Adaptado de: http://www.slideshare.net/mzttm/emergency-contraception-update)  

 

2.2.4. CONTRA-INDICAÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS  

A CE não é isenta de contra-indicações e, por isso, não deve ser aconselhada 

em situações como: história prévia de gravidez ectópica; doenças de foro ginecológico 

como infeções nas trompas de Falópio; história familiar ou pessoal de fatores de risco 

para trombose; história familiar ou pessoal de doença digestiva; síndrome de má 

absorção grave, como é o caso da doença de Crohn; problemas hereditários de 

intolerância à galactose, deficiência de lactose de Lapp ou má absorção glucose-

galactose e alterações hepáticas graves [45, 46, 56]. 

 Relativamente às interações medicamentosas, a CE hormonal interage com 

fármacos anticonvulsivantes usados no tratamento da epilepsia como o fenobarbital, a 

fenitoína, a primidona e a carbamazepina, fármacos usados no tratamento do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH) como o ritonavir, fármacos usados no tratamento de 

infeções como a rifabutina, a rifampicina e a griseofulvina e com medicamentos de 

origem vegetal contendo erva de São João/Hipericão (Hypericum perforatum) [40, 42, 45, 56]. 

http://www.slideshare.net/mzttm/emergency-contraception-update
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A CE hormonal não está indicada em caso de gravidez confirmada, visto que 

não é capaz de a interromper, não tendo por isso um efeito abortivo. Todavia, os 

estudos indicam que não ocorrem malformações no feto, se a utente estiver grávida e 

recorrer a este tipo de contraceção. A sua administração durante a fase de 

amamentação é possível, contudo, sabe-se que a substância ativa é excretada no leite 

materno, sendo que a amamentação deverá ser feita imediatamente antes 

administração da contraceção e evitada nas 8h após a toma retirando o leite com uma 

bomba [40, 45, 46, 56]. 

        

2.2.5. EFEITOS ADVERSOS  

Os efeitos secundários descritos após administração da “pílula do dia seguinte” 

quer na forma de levonorgestrel quer na forma de acetato de ulipristal parecem 

semelhantes e encontram-se agrupados de acordo com a frequência com que poderão 

ocorrer [40]. Os efeitos secundários mais frequentes incluem cefaleias e tonturas, 

náuseas e vómitos, fadiga, dor abdominal inferior, dismenorreia, alterações menstruais 

como atraso na menstruação, menstruações dolorosas, hemorragia vaginal, diarreia, 

xerostomia, anorexia, exantema. Os efeitos secundários raros incluem tensão mamária, 

depressão, alopecia, erupções na pele, urticária, prurido e edema da face e da 

garganta. [45, 47, 54, 56]. Convém salientar que foram reportados casos de eventos 

tromboembólicos como formação de coágulos no sangue no período de pós 

comercialização de Norlevo ® [45].       

 As consequências e os efeitos colaterais adversos do DIU são as mesmas, quer 

seja usado como CE ou como um contínuo método de contraceção e incluem dor 

pélvica, sangramento anormal, infecção pélvica, perfuração uterina e expulsão [46, 47].  

 

2.3. PAPEL DO FARMACÊUTICO        

A intervenção farmacêutica na CE pode ser desencadeada quando há indicação 

por parte da utente de relação sexual não protegida ou de falha do método contracetivo 

e quando há solicitação e apresentação de prescrição médica de CE. Em qualquer um 

dos casos, o farmacêutico deve orientar e aconselhar a utente que recorre a este tipo de 

fármacos relativamente aos seus efeitos adversos, contra-indicações e interações 

medicamentosas. As mulheres que se dirigem à farmácia solicitando a CE podem 

apresentar grande ansiedade, devendo o aconselhamento ser efetuado num ambiente 

de privacidade e de uma forma objetiva, compreensiva e isenta de juízos de valor [42].  

O farmacêutico deve assegurar-se que está a falar com a própria utente que vai 

utilizar a CE, questionar a idade, identificar os medicamentos que estão a ser tomados e 
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eventuais problemas de saúde. De seguida, deve confirmar que a utente ainda está no 

período indicado de utilização de três ou cinco dias, avaliar a causa e a fase do ciclo em 

que se encontra e confirmar que a utente não se encontra grávida, não é intolerante à 

substância ativa ou aos excipientes e que não se trata de uma segunda toma do 

medicamento no mesmo ciclo [42].        

  Por fim, o farmacêutico deve aconselhar a utente da melhor forma e orientá-la 

nos casos em que esta contraceção é necessária, para que se obtenha o efeito 

desejado, uma vez que está documentada perda de eficácia se a paciente não realizar a 

toma de acordo com as instruções [46]. Deve ainda informar a paciente que a CE: 

- É ineficaz após a conceção, isto é, não interrompe uma gravidez já instalada, não 

podendo ser utilizada como agente abortivo;  

- É a única forma de evitar uma gravidez após uma relação sexual não protegida, 

reduzindo assim o recurso ao aborto; 

- Não substitui o contracetivo regular, apresentando uma eficácia inferior à pílula de 

toma diária; 

- Não protege contra uma gravidez resultante de relações sexuais futuras nem contra 

o VIH ou outras DST;  

- Deve ser utilizada apenas em situações excecionais e de emergência e nunca de 

forma regular; 

- Deverá ser tomada com alimentos de forma a diminuir as náuseas provocadas pela 

sua administração; 

-   Deve ser evitada durante o mesmo ciclo menstrual, uma vez que a acumulação de 

uma elevada dose hormonal poderá provocar alterações no ciclo e acentuar os efeitos 

secundários. 

Além disso, deve alertar a paciente para as seguintes situações: 

-    Se vomitar nas primeiras três horas após a toma, esta deve ser retomada;  

-  Deve evitar relações sexuais desprotegidas até ao aparecimento da menstruação 

seguinte, devendo apenas utilizar um método contracetivo barreira. Se a paciente toma 

a pílula regular, deve continuar a toma-la normalmente até ao último comprimido; 

- A menstruação aparecerá na data prevista, em abundância normal, porém a “pílula 

do dia seguinte” poderá atrasar ou adiantar a menstruação. Caso a menstruação tenha 

um atraso superior a cinco dias no caso de levonorgestrel ou sete dias no caso do 

ulipristal, recomendar a realização de um teste de gravidez [40, 42, 45, 54, 56]. 
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2.4. FOLHETO INFORMATIVO E FLUXOGRAMA     

Uma vez que a CE se trata de um assunto um pouco complexo e de difícil 

abordagem à utente, é importante que todas as informações relevantes sobre o assunto 

cheguem à população. Nesse sentido, decidi elaborar um folheto informativo (Anexo 

XVI) onde resumi a principal informação a que a paciente deve ter acesso sempre que 

lhe é dispensada a CE. Como pretendia direcionar a mensagem para um público mais 

jovem, utilizei uma linguagem simples e recorri ao uso de imagens para tornar o folheto 

mais apelativo, procurando salientar sobretudo que a CE não deve ser utilizada de 

forma regular, devendo ser encarada como o último recurso. Um artigo para a edição de 

abril do jornal da Farmácia Oliveira foi outra das formas encontradas para que a 

informação chegasse ao maior número de pessoas (Anexo XIV). 

Além disso, e tendo em conta as normas gerais de intervenção farmacêutica, 

elaborei um fluxograma (Anexo XVII) para ser utilizado pelos colaboradores da 

farmácia, no sentido de os orientar aquando da dispensa da CE. Preparei também uma 

apresentação (Anexo XVIII) para a equipa da farmácia, onde procurei estabelecer 

orientações de indicação farmacêutica, de forma a uniformizar os procedimentos e a 

prestar o melhor aconselhamento possível.       

   

2.5. CONCLUSÃO DO TEMA 

O desenvolvimento desta temática permitiu concluir que a CE mais eficaz e mais 

dispensada nas farmácias consiste na administração de uma dose única de 

levonorgestrel. Apesar de ser a única forma de evitar uma gravidez após uma relação 

sexual não protegida, reduzindo muitas vezes o recurso ao aborto, a CE apresenta 

contra-indicações e efeitos adversos, muitas vezes desvalorizados por quem a procura.

 No fundo, o que eu pretendi com o desenvolvimento deste trabalho foi incutir na 

população sobretudo mais jovem a necessidade de haver uma utilização correta e 

ponderada deste tipo de contraceção, alertando-a para os riscos associados ao seu uso 

abusivo. Como se trata de um produto não sujeito a receita médica, as utentes evitam ir 

ao médico e dirigem-se diretamente às farmácias, acabando muitas vezes por recorrer à 

CE sem existir o risco de gravidez, caso o aconselhamento farmacêutico não seja o 

mais indicado. Desta forma, penso que esta é uma área em que o farmacêutico tem um 

papel fulcral. Este deverá informar e aconselhar cada utente, sempre de forma clara, por 

forma a evitar uma má e abusiva utilização deste método contracetivo. As utentes 

deverão também ser esclarecidas relativamente à adopção de uma contraceção 

saudável e adequada às suas necessidades individuais.  
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CONCLUSÃO           

             

Após a conclusão do meu estágio, posso afirmar que estes três meses foram 

bastante importantes para a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

minha formação académica e para a aquisição de novos saberes. No entanto, fica ainda 

a certeza de que há muito mais para aprender nesta área. 

A oportunidade de experienciar o quotidiano de uma farmácia, em quase todas 

as vertentes, permitiu-me entender a complexidade desta profissão e do funcionamento 

de uma farmácia comunitária. Para além da aprendizagem contínua de novas 

competências técnicas e deontológicas relativas à dinâmica de uma farmácia 

comunitária, também desenvolvi bastante a minha capacidade de trabalho, 

responsabilidade e autonomia, fundamentais para o meu enriquecimento pessoal e 

profissional. Para isto, muito contribuiu a ajuda e apoio dados pela equipa em que estive 

integrada. 

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio foram também fundamentais 

para complementar a minha formação, permitindo-me perceber a importância da 

intervenção do farmacêutico comunitário na sociedade e o modo como este pode atuar 

junto da população.  

Concluída esta etapa tão marcante para minha formação, fica a certeza da 

importância do papel do farmacêutico na sociedade e a consciência da relevância do 

exercício da atividade farmacêutica de uma forma digna e responsável. 
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ANEXO I Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 

  

MÊS 
/DIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

janeiro 
                    

1 2 
     

3 
   

fevereiro 
         

 4 5            6   
     

março 
   

7 
    

 8      9   10 
          

11 
 

abril 
      

12  
                       

1 - Formação “Como controlar a asma? “, Associação  acional de Farmácias 

2 - Formação Fluimucil ®  e Spidifen ®  

3 - Formação Bioativo ®, PharmaNord  

4 - Formação Lierac ® 

5 - Formação Bioactivo ®, PharmaNord 

6 - Formação René Furterer ®  

7 - Formação Uriage ® 

8 - Formação A-derma ®  

9 - Cross-selling em veterinária, Farmácia Oliveira 

10 - Academia Lierac ®  Rosto  

11 - Formação Barral ® 

12 - Formação Canavezes ® 

 Fim de semana e feriado 

 Receção e armazenamento de encomendas 

 Conferência de receitas 

 Gestão de Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

 Atendimento ao público 

 Determinação de parâmetros bioquímicos 

 Elaboração de montras  

  Armazenamento de encomendas 

 Gestão de Psicotrópicos e Benzodiazepinas 
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ANEXO II Fatura de um fornecedor diário.         
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ANEXO III Receita manual. 
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ANEXO IV Receita informatizada. 
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ANEXO V Documento para facturação. 
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ANEXO VI Fatura. 
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ANEXO VII Receita de um medicamento psicotrópico. 
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ANEXO VIII Documento de psicotrópicos. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

59 
 

ANEXO IX Guia de tratamento para o utente. 
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ANEXO X Receita de um medicamento manipulado.     
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ANEXO XI Ficha de preparação: Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 1%. 
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ANEXO XII Lista de medicamentos manipulados realizados e indicações terapêuticas. 

 

MEDICAMENTO MANIPULADO INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

 

Solução alcoólica a 70% com 

ácido bórico a 4% 

Tratamento tópico de otites externas, otites médias 

crónicas e no ouvido já operado (actividade 

bacteriostática e fungistática) Solução alcoólica a 60% com 

ácido bórico à saturação 

Solução aquosa de ácido cítrico a 

25% (m/v) 

Ajuste do pH de preparações líquidas ou semi-sólidas, 

proporcionando uma maior estabilidade aos 

medicamentos 

Solução oral de nitrofurantoína a 

1% 

Tratamento de infecções urinárias não complicadas e 

profilaxia de infeções recorrentes (uso pediátrico) 

Incorporação de metronidazol em 

Toléderm ® creme 
Tratamento de vaginites  

Solução Hidroalcoólica de ácido 

salicílico e resorcina 
Tratamento da acne 

Pomada de enxofre a 6% 
Tratamento da acne, rosácea, sarna e dermatite 

seborréica 

Solução Oral de Cloridrato de 

Propranolol a 0,1% 

Controlo da hipertensão e de arritmias cardíacas, 

adjuvante no tratamento de taquicardias desencadeadas 

pela tirotoxicose neonatal e profilaxia das enxaquecas 

Solução alcoolica a 70% com 

mentol a 1% 

Alívio sintomático de determinadas afecções 

respiratórias como laringite, bronquite e sinusite, 

tratamento de picadas de insectos, prurido anal, urticária 

com origem em dermatites e eczemas 

Pomada de Proprionato de 

testosterona a 2% 

Tratamento da craurose vulvar, da balanite xerótica 

obliterante, do hipogonadismo e também da diminuição 

da libido, em mulheres 

Suspensão oral de trimetoprim a 

1% (m/v) 

Tratamento de gastroenterites, infecções do trato 

respiratório e infecções urinárias (uso pediátrico e 

geriátrico) 

Incorporação de Neribase 

® creme em Advantan ® creme 
Tratamento de eczemas 

Pó composto:Talco + Ácido Bórico 

+ Ácido Salicílico  
Hiperdrose 

Pasta de ácido salicílico a 4,7% e 

ditranol a 1,9% 
Tratamento da psoríase 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2015 

 

67 
 

ANEXO XIII Folheto informativo sobre o tema “ edicamentos Genéricos” (face exterior). 
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ANEXO XIII Folheto informativo sobre o tema “ edicamentos Genéricos” (face interior). 
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ANEXO XIV Edição de abril do Jornal da Farmácia Oliveira. 
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ANEXO XV Diaporama “ edicamentos Genéricos”.  
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ANEXO XVI Folheto informativo sobre o tema “ ílula do dia seguinte” (face exterior). 
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ANEXO XVI Folheto informativo sobre o tema “ ílula do dia seguinte” (face interior).  
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ANEXO XVII Fluxograma: Intervenção farmacêutica na contraceção de emergência. 
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ANEXO XVIII Diaporama “Contraceção de emergência”.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad trabajan en las oficinas de farmacia españolas más de 45000 

farmacéuticos, como titulares, copropietarios, adjuntos, regentes y sustitutos, siendo, 

por tanto, la práctica profesional en la que ejercen un mayor número de farmacéuticos 

con la licenciatura en Farmacia [1]. 

La Ley 16/1997, de 25 de abril, establece que las oficinas de farmacia son 

establecimientos sanitarios privados de interés público y deberán prestar servicios 

básicos a la población como: dispensación de los medicamentos y productos 

sanitarios; vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas; garantía 

de la atención farmacéutica, en su zona farmacéutica, a los núcleos de población en 

los que no existan oficinas de farmacia; y elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales [2]. La Ley 29/2006 de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional 

de los Medicamentos y Productos Sanitarios incorpora el concepto de Atención 

Farmacéutica en su articulado, reconociendo así la labor del farmacéutico como 

agente de salud. El titular de la oficina de farmacia en España ha de ser 

obligatoriamente un farmacéutico, solo o asociado con otros farmacéuticos, y cada uno 

de ellos sólo puede ser propietario de una oficina de farmacia [1].    

 Para garantizar una perfecta distribución y un fácil acceso de los pacientes, las 

más de 21000 oficinas de farmacia forman una red de establecimientos 

homogéneamente repartidos por todo el territorio nacional. De esta manera, la ratio 

media de habitantes por farmacia es una de las más bajas de Europa (2186 

habitantes/farmacia), lo que permite que el 99% de la población disponga de una 

farmacia en su población de residencia, frente a países como Suecia con más de 

10000 habitantes/farmacia. Por eso, al Sistema Sanitario español es considerado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) el séptimo mejor del mundo. Cada día 

están de servicio de guardia en España, durante las 24 horas, un número de farmacias 

suficiente para atender las urgencias de toda la población española. Todos los 

ciudadanos españoles puedan acceder al medicamento en condiciones de igualdad, 

con el mismo precio y la misma calidad de servicio y suministro, en todo el país [1, 3]. 

 En España, la autoridad relativa a medicamentos recae sobre el Ministerio de 

Sanidad y Política Social (MSPS) y la realiza a través de dos importantes organismos: 

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) que es el órgano 

responsable por la financiación pública y fijación del precio de los medicamentos y 

productos sanitarios dispensados a través de receta oficial y Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se encarga de garantizar la 

calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos 

sanitarios, desde su investigación hasta su utilización [3].     
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 Este informe es una descripción de mi experiencia profesional como practicante 

en la oficina de Farmacia Ldo. Alberto Carrasco Martínez en Madrid. Mis prácticas 

tuvieron lugar entre 13 de mayo y 10 de agosto de 2015 y me permitieron aprender 

más y conocer la actividad farmacéutica en España (Anexo 1).  

 

2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LA FARMACIA  

2.1. Localización 

La Farmacia Ldo. Alberto Carrasco Martínez es una farmacia urbana que se 

sitúa en el barrio de Justicia, en la Calle Santa Teresa, 3, 28004 - Madrid. Este barrio 

está en el centro de la ciudad y es conocido por ser una de las zonas más 

cosmopolitas, con un costo de vida un poco alto, sirviendo de unión entre diferentes 

barrios de Madrid, por lo que se mezclan restaurantes, tiendas y personas de todo 

tipo. El barrio Chamberí se sitúa al norte, mientras que en el sur se encuentran 

Tribunal y Chueca, diferentes entre sí pero ambos llenos de vida.  Los clientes son en 

su mayor parte habitantes del barrio, de todas las edades, ya fidelizados pero 

recibimos también clientes extranjeros que están de vacaciones o trabajo en Madrid.  

 

2.2. Aspecto exterior         

 La farmacia está diferenciada del resto de las tiendas del barrio gracias al 

símbolo de las dos cruces totalmente verdes colocadas perpendiculares a la fachada 

del edificio (Imagen 1). En exterior de la farmacia también es visible el nombre del 

farmacéutico titular, sin abreviaturas, Alberto Javier Carrasco Martínez. La farmacia 

tiene tres escaparates para la exposición de nuevos productos y de promociones que 

se cambian de acuerdo con la temporada, que es una forma para atraer los clientes.  

 

Imagen 1 Exterior de la Farmacia Ldo. Alberto Carrasco Martínez. 

 

2.3. Horario            

 La Farmacia Ldo. Alberto Carrasco Martínez está abierta 12 horas al día, de 

lunes a sábado, de las 9:30h hasta las 21:30h.       

   

http://www.timeout.es/madrid/es/chueca
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2.4. Organización del espacio físico 

La farmacia tiene seis áreas distintas: área de servicio público, rebotica, 

despacho, almacén, laboratorio y aseo. Todos los días es necesario registrar e 

controlar la temperatura del área de servicio público, en nevera y en almacén que se 

hace a través de los termómetros existentes en estas áreas. 

 

2.4.1. Área de servicio público 

El área de servicio público (Imagen 2), que es el área más extensa e 

importante de la farmacia, es bien iluminada y está diseñada para dar al usuario una 

experiencia agradable, serena y acogedora. Tiene dos mostradores cada uno 

equipado con un ordenador, lectores ópticos de código de barras y datafonos. 

    

Imagen 2 Área de servicio con los productos de parafarmacia (izquierda) y los mostradores de la farmacia (derecha). 

 

Por detrás de los mostradores existen unas estanterías, que solamente los 

profesionales de la salud tienen acceso, con varios medicamentos fitoterapéuticos y 

homeopáticos, suplementos, vitaminas energéticas, productos anti piojos, productos 

para higiene ocular y nasal, repelentes de insectos y medicamentos de venta libre, 

como antigripales, descongestionantes y pastillas para dolor de garganta, que se 

cambian conforme la temporada. También hay una sección con  gafas graduadas y 

productos curativos como povidona iodada, alcohol, agua oxigenada, tiritas, apósitos 

Compeed ®, entre otros. Por detrás de los mostradores también están presentes unas 

cajoneras deslizantes horizontales, donde se encuentran otros productos como 

tapones para los oídos, bálsamos labiales, pendientes, esparadrapos, testes de 

embarazo, termómetros, productos para el tránsito intestinal, caramelos para la 

garganta y edulcorantes.          

 Todos los productos de parafarmacia como cosméticos, productos de higiene 

corporal y oral, alimentos substitutivos y productos para los bebes y niños están 

colocados en expositores o estanterías y organizados por marcas, permitiendo una 

fácil visualización por el público.        

 Durante mis prácticas, pude verificar que las personas cada vez más entran en 



Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia 2015 
 

4 
 

la farmacia con el fin de adquirir productos que no son medicamentos. En una 

sociedad donde la apariencia es un creciente interés, la demanda de este tipo de 

productos es cada vez mayor. Con el fin de satisfacer las necesidades de la población 

actual, la Farmacia Ldo. Alberto Carrasco Martínez ofrece una amplia variedad de 

cosméticos de las marcas Avène ®, La Roche-Posay ®, Eucerin ®, Lierac ®. Hay 

otras marcas no tan representadas como Caudalie ®, Roc ®, Vichy ®, Uriage ®, 

NeoStrata ®, Sesderma ®, entre otras.        

 En la farmacia aún existe una gran zona destinada a los productos de cuidado 

personal, como productos de higiene corporal (geles de ducha, champús, leches 

hidratantes, desodorantes), productos de higiene íntima (compresas, tampones) 

productos para las uñas, productos para el pelo especialmente de las marcas Phyto ® 

e Klorane ® y productos de higiene oral especialmente de las marcas Vitis ® y Lacer ® 

(cepillos de dientes, pastas dentífricas, colutorios). Hay también una zona destinada a 

tés y a la alimentación sustitutiva con productos que ayudan a adelgazar, eliminar 

calorías, celulitis o líquidos, especialmente de las marcas BiManán ® y Siken Diet ®. 

En la zona de los bebes y niños existen muchos productos, como los 

biberones, las chupetes, las toallitas, los pañales, las leches, las papillas y otros 

productos para la higiene del bebe. También muy cerca de esta zona hay productos 

para las madres embarazadas y productos para la incontinencia urinaria, como 

pañales y compresas para pérdidas de orina. 

Para facilitar el proceso de recolección de medicamentos caducados, en la 

entrada de la farmacia hay un contenedor del Sistema Integrado de Gestión y 

Recogida de Envases (SIGRE). Al lado del contenedor SIGRE hay una balanza, donde 

el usuario puede conocer su peso gratuitamente. También existe la posibilidad de la 

medición de la presión arterial, análisis de glucosa y de poner pendientes.  

 

2.4.2. Rebotica 

Esta área, que está conectada directamente con todas las otras áreas de la 

farmacia,  funciona como área de gestión de entrega de pedidos. Tiene un ordenador, 

un lector de código de barras y una impresora, donde se hace la recepción de los 

pedidos y encargos y la devolución de productos.      

 Todos los medicamentos se encuentran dispuestos en cajoneras deslizantes, 

ordenados alfabéticamente y organizados de acuerdo con la forma farmacéutica 

(Imagen 3). En las cajoneras horizontales están los comprimidos, los colirios, las 

cremas, las pomadas, los geles y los inyectables, y en las cajoneras verticales están 

los jarabes, los inhaladores y los medicamentos para reponer el stock. Todavía, los 

medicamentos genéricos (MG) de los laboratorios Cinfa ® y Kern Pharma ®, los 
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laboratorios más representados en la farmacia, están en estanterías también 

ordenados alfabéticamente.  

   

Imagen 3 Cajoneras deslizantes (izquierda) y estanterías con los MG (derecha). 

Los medicamentos que requieren temperaturas más bajas (2-8ºC), como las 

insulinas y las vacunas, son conservados en la nevera que se encuentra en esta área. 

Una caja con los estupefacientes y psicotrópicos existentes en la farmacia, la 

bibliografía obligatoria de la oficina de farmacia y otros libros como Libro de 

Estupefacientes y Libro Recetario Oficial impreso están en una cajonera en esta zona. 

 

2.4.3. Despacho  

Esta zona es donde el titular trata de los asuntos administrativos de la farmacia. 

La bibliografía obligatoria de la oficina de farmacia como La Real Farmacopea 

Española y el Formulario Nacional están guardados aquí. Es también en el despacho 

que se realiza la verificación de las recetas y hace su organización en lotes. 

 

2.4.4. Almacén  

El almacén, que se encuentra en el sótano, es donde se almacenan los 

excedentes de los productos que están en grandes cantidades, cuando en el lugar de 

almacenamiento primario no hay espacio suficiente, permitiendo así evitar el 

desabastecimiento de los productos más vendidos. Los uniformes y batas de todos los 

profesionales están también en esta área en un armario.  

 

2.4.5. Laboratorio          

La farmacia tiene su propio laboratorio pero este espacio está temporalmente 

cerrado. Así, de momento la farmacia no produce fórmulas magistrales, teniendo de 

encargar a otra farmacia. 

 

2.4.6. Baño 

Previsto para el trabajo en equipo de la Farmacia. 
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2.5. Recursos humanos  

El equipo de la farmacia consta de un farmacéutico titular, Alberto Carrasco 

Martínez, una farmacéutica adjunta, Mariana Herrero, dos técnicas de farmacia, Ana 

Blanco y María Gutiérrez, y una empleada de limpieza, Jenny. Durante mis prácticas 

ha estado presente una estudiante de Farmacia, Carmen Fernández, haciendo 

también sus prácticas tuteladas. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con todos los 

profesionales del equipo que mantienen un ambiente alegre, divertido, muy relajado y 

también la solidaridad e profesionalidad.  

 

3. SISTEMA INFORMATICO 

En la Farmacia  Ldo. Alberto Carrasco Martínez se utiliza el sistema informático 

BitFARMA ® (Imagen 4) para facilitar la dispensación y gestión de stock.  

 

Imagen 4 Sistema informático BitFARMA ®.   
 

Este versátil y dinámico sistema ofrece una gestión optimizada de la farmacia a 

través de un interface sencillo y de fácil manejo, conectando todos los circuitos de la 

farmacia. Adaptado a todas las recetas electrónicas de España, permite hacer el 

cálculo automático del stock mínimo y lote de pedido permitiendo una optimización del 

stock con el consiguiente ahorro y evitando roturas de stock, comparación de precios 

entre proveedores, actualización automática por Internet (hecho una vez por semana), 

generación automática de pedido a proveedores, visualización de históricos de 

compras y de ventas, completo proceso de cierre de caja, devoluciones a proveedores 

o a laboratorios, entre otros. También hay la opción de Libro Recetario Oficial, donde 

se da la entrada, diariamente, a todas las recetas de psicótropos, estupefacientes, 

especial control médico (ECM), fórmulas magistrales y medicamentos de uso humano 

para veterinaria [4].        

 Durante mis prácticas yo tuve oportunidad de trabajar con este programa  

esencialmente en la dispensación de productos a todos los clientes, en la recepción y 

devolución de medicamentos y para consulta de stock. 
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4. GESTIÓN DE STOCK, APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS       
4.1. Gestión de stock        

 Para el correcto funcionamiento de una farmacia es imprescindible una 

adecuada gestión de stock. La gestión de stocks permite a la farmacia atender las 

necesidades de la comunidad, asegurando la disposición de los productos en las 

mejores condiciones económicas, mejorar el valor de la farmacia y aprovechar los 

recursos disponibles. El problema se centra en la necesidad de determinar cuál debe 

ser la cantidad que se debe tener en la farmacia. Hay varios factores a tener en 

cuenta, teniendo que haber una adaptación a los niveles diarios de consumo, con el fin 

de evitar stocks muy altos o ruptura de un producto. La demanda de los clientes, sus 

necesidades y preferencias, la estacionalidad de algunos productos, las condiciones 

comerciales, los márgenes de beneficio para la farmacia y el espacio disponible para 

su almacenamiento adecuado son factores que también se tienen en cuenta en la 

gestión de stocks. Es importante tener una cierta experiencia y noción del tipo de 

clientes, de los hábitos de prescripción de los médicos de la región y de la publicidad 

de los medicamentos no sujetos a receta médica en los medios de comunicación [2, 4].  

En mis prácticas yo presencié toda la regularización de stock y revisé que hay 

algunos medicamentos que tienen un stock mínimo necesario que son los productos 

que más se venden, como anti-inflamatorios, inhibidores de la bomba de protones, 

inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina, etc. Pero, otros medicamentos 

no tienen esta cuantidad mínima y se un cliente pide y están en falta hacemos un 

encargo y no mismo o en siguiente día tenemos el medicamento en la farmacia.   

 

4.2. Pedidos y recepción  

El farmacéutico es responsable de asegurar que los medicamentos se 

adquieran a laboratorios o almacenes de distribución legalmente autorizados y que los 

productos adquiridos estén legalmente autorizados por las autoridades sanitarias 

españolas [2].  

     

4.2.1. Pedidos 

Para la adquisición de medicamentos existen dos modalidades de pedidos: los 

pedidos diarios que se hacen a los almacenes mayoristas y los pedidos directos que 

se hacen directamente al laboratorio. 

Para la reposición diaria, que se hace en función de las ventas, niveles de 

stock definidos para cada producto y encargos realizados por los pacientes, se genera 

un pedido que, una vez revisado, se envía al proveedor farmacéutico de la farmacia 
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vía Internet que es Alliance Healthcare, quedando registrado en el programa 

informático BitFARMA ®. Diariamente son hechos dos pedidos, un al final de la 

mañana (hasta las 13h00) y otro a la noche antes de cerrar la farmacia, para reponer 

las cuantidades mínimas obligatorias. El programa BitFARMA ® propone un pedido 

que es analizado por el farmacéutico que tiene posibilidad de incluir o excluir, reducir o 

aumentar la cuantidad de productos antes de ser enviado al proveedor. Todavía, 

cuando algunos productos están en falta y son necesarios, se hace el pedido Stock 4.1 

vía on-line al mismo proveedor, pero de otra ciudad (San Fernando o Zaragoza).  

La compra a laboratorios se puede realizar pidiendo directamente al laboratorio 

o por transfer del laboratorio al almacén con el que nosotros trabajemos. Los 

laboratorios establecen condiciones de pedido: pedidos mínimos, tiempo de entrega, 

condiciones de pago. Cualquiera de estas modalidades supone, por un lado la ventaja 

económica del ahorro del cargo del almacén y por otro, si tienen mucha rotación, tener 

stock suficiente para atender la demanda sin pedir diariamente varias unidades de 

estos medicamentos [2]. El pedido de los MG que más se venden en la farmacia, es 

hecho directamente al laboratorio Kern Pharma ®, que tienen una gama completa de 

todos los tipos de medicamentos. También son hechos pedidos directos a otros 

laboratorios, pero en productos de parafarmacia. Los pedidos por ofertas de un 

laboratorio, acompañados con bonificaciones o promociones, están mediados por un 

delegado de ventas que se encarga de informar a la farmacia cual son los nuevos 

productos lanzados al mercado y las ofertas que tienen. 

Cuando son encargados productos que no hay en la farmacia, los pedidos de 

estos encargos son realizados por teléfono a Alliance Healthcare o por Internet a 

Actibios, para que estos lleguen lo más rápido posible. Alliance Healthcare también 

puede abonar a la farmacia el importe de los medicamentos caducados en nuevos 

productos, permitiendo una mejor bonificación. Existen también los pedidos 

estacionales o de temporada que se realizan en  determinadas épocas del año. 

Durante mis prácticas, yo hice varios pedidos cuando los clientes precisaban 

de alguno medicamento que no teníamos en el stock, hice pedidos a través del 

teléfono y a través de la página web de Alliance Healthcare en el pedido Stock 4.1. 

También he mirado la farmacéutica a hacer los pedidos diarios. 

 

4.2.2. Recepción 

La recepción física e informática de los pedidos es hecha por un técnico de 

farmacia o por alumnos en prácticas y exige una gran concentración siendo necesario 

verificar tres aspectos fundamentales antes de colocar los productos recibidos: si los 

productos están en perfecto estado (caducidad, aspecto y condiciones de transporte), 
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si los productos recibidos son los solicitados y si los productos recibidos corresponden 

con el albarán de entrega del proveedor, que tiene que venir en el interior de las 

cubetas. Cuando los pedidos están envasados en cubetas son pedidos de los 

almacenes mayoristas, cuando están en cajas de cartón son pedidos que se hacen a 

los laboratorios. Los productos termolábiles, que se envasan por separado, son los 

primeros en ser revisados y son rápidamente guardados en la nevera [2]. 

A través del sistema informático se realiza la recepción de los pedidos que 

permite añadir los nuevos productos en el stock y se colocan los productos de forma 

ordenada. Al introducir el pedido en BitFARMA ® es necesario comprobar el código del 

producto, el número de paquetes enviados, el precio de albarán, el precio de venta al 

público (PVP), el impuesto al valor agregado (IVA) y registrar las fechas de caducidad 

de los productos, que sólo si cambian se vaya a aprobar del stock es menor o igual a 

cero. Para finalizar la recepción el valor de la factura tiene que coincidir con el valor de 

la recepción. Todas las facturas deben ser revisadas y guardadas para la contabilidad. 

 Los productos que se encuentran en mal estado, están de más, están 

cambiados por otros productos o no interesan, se depositan en las cubetas de los 

proveedores y se devuelven lo antes posible. Hay 4 tipos de devoluciones: por defecto 

del producto, toma, puesta o no recibido. 

Yo tuve oportunidad de hacer la recepción de pedidos que llegan a farmacia por 

la mañana y en el principio de la tarde a través del sistema informático, hice la 

confirmación del albarán y todo el proceso de recepción. 

 

4.3. Almacenamiento 

 El almacenamiento debe permitir una fácil accesibilidad del medicamento para 

que el atendimiento a los clientes sea rápido y eficaz. Todos los medicamentos son 

ordenados alfabéticamente y colocados de acuerdo con la forma farmacéutica. En el 

almacenamiento se debe tener en cuenta la política first expired-first out (FEFO), para  

certificar que los productos más antiguos son vendidos en el primer lugar.  

En mis prácticas, hice la recepción y almacenamiento de los pedidos que me 

ayudó a conocer mejor los medicamentos y su organización en la farmacia, a tener 

consciencia de los medicamentos que son más comercializados en España y a 

conocer los nombres comerciales ya que hay muchos diferentes de Portugal. 

 

4.3.1. Control de temperaturas  

Para asegurar la conservación de los medicamentos las farmacias están 

obligadas a mantener las condiciones apropiadas de temperatura, luz y humidad. 

Todos los días por la mañana hay que controlar la temperatura de la nevera y del local 



Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia 2015 
 

10 
 

de la farmacia, que deberán estar entre 2-8 ºC y 15-30 ºC, respectivamente [2]. Los 

datos quedarán registrados en los anexos correspondientes, “Control de temperatura 

de la nevera” y “Control de la temperatura del local”, donde se anotará, día, hora, 

temperatura actual, máxima y mínima y persona que realiza la medición. Cuando se 

registren temperaturas fuera de los rangos normales, se hace un análisis para 

determinar el número de horas, los medicamentos afectados y las temperaturas a la 

que han sido expuestos. En ningún caso se dispensará un producto afectado [2].  

 

4.3.2. Custodia 

Los estupefacientes están almacenados bajo la rigurosa vigilancia del 

farmacéutico, de tal forma que no hay un fácil acceso a estos [2].  

 

4.3.3. Control de caducidades      

El control de la fecha de caducidad es imprescindible para asegurar que 

cuando se dispensa un medicamento este tenga las condiciones ideales para ejercer 

plenamente su acción terapéutica sin causar ningún efecto adverso.   

 Cada mes se genera un listado de productos que se van a caducar durante el 

mes siguiente, los cuales serán separados de los otros. Los medicamentos que se 

retiran se disponen en una zona de productos no conformes para su posterior 

devolución y abono [2]. Es preciso también verificar una vez al año la fecha de todos 

los productos en stock y cambiar su fecha se necesario.  

Durante mis prácticas hice todos estos procedimientos de verificar las fechas 

de caducidad y descartar del stock los productos caducados, lo que me permitió 

conocer los productos y su disposición en la farmacia. También ayudé en la 

verificación anual de las caducidades de todos los productos existentes en la farmacia. 

  

4.3.4. Devoluciones         

La devolución es un proceso que se hace cuando los productos están 

caducados, cuando no están aptos para dispensación debido a sus características, 

cuando se encuentran fuera del mercado, entre otras razones. Hay unos contenedores 

especiales, los contenedores SIGRE, en que las personas depositan los productos 

caducados o que no utilizan para que se manden a almacenes de destrucción 

controlada. Los productos caducados se devuelven a través del proveedor habitual y 

los estupefacientes caducados se devuelven al laboratorio a través del proveedor 

habitual, rellenando un vale del Talonario Oficial de Estupefacientes y el Libro Oficial 

de Contabilidad de Estupefacientes de Farmacia, si han pasado menos de 6 meses 
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desde la fecha de caducidad. Si han pasado más de 6 meses se consultará con el 

proveedor habitual para hacer la su devolución [2]. 

 Durante mis prácticas, fue responsable por hacer las devoluciones a Alliance 

Healthcare de los productos defectuosos y que no interesan y de los encargos de 

clientes, en los 10 días siguientes a la fecha del albarán. El producto devuelto tenía 

que estar acompañado de una copia del albarán con el motivo de la devolución y 

también había que corregir el stock en BitFARMA ®. Al final de la devolución, lo 

producto era enviado por el empleado que hace las entregas en la farmacia.   

 

5. SÍMBOLOS, SIGLAS Y LEYENDAS EN EL CARTONAJE DE LAS 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS  

 
El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, regula el procedimiento de 

autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 

humano. Así hay que tener en cuenta lo que lo aparece en lo envase (Imagen 5) [2]. 

 

Imagen 5 Siglas y símbolos del cartonaje (izquierda) y del cupón precinto (derecha). Adaptado de 
[5]

. 

 

El cupón precinto indica los artículos financiables por las diversas entidades. 

Este se recorta y se pega a la receta. En él deben figurar diversas siglas y símbolos 

con sus respectivos significados, además de la información siguiente: nombre del 

artículo, laboratorio fabricante, dosificación, forma farmacéutica, número de dosis, 

código nacional, código de barras para lectura informatizada constituido por el 

equivalente a 13 dígitos (incluyendo el código nacional) [2]. 



Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia 2015 
 

12 
 

Por ejemplo, la sigla A.S.S.S. significa que el producto es financiable por las 

entidades. Entre los símbolos del precinto, destaca una línea negra rodeando la mitad 

superior del precinto, la cual significa que es solo dispensable con visado de 

inspección, pudiendo esto llevar un símbolo “I” que significa que no necesita de visado 

en determinadas enfermedades (Imagen 6).  Necesitan de este visado, medicamentos 

de Diagnóstico Hospitalario (DH), ECM, vacunas, dietoterápicos, entre otros [2]. 

 

Imagen 6 Cupón precinto. Adaptado de 
[2]

. 

A fin  de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o con 

discapacidad visual, en todos los envases de medicamentos deberán figurar impresos 

en alfabeto braille los datos necesarios para su correcta identificación.   

 

6. DEFINICIÓN, CLASIFICACION Y LEGISLACIÓN DE MEDICAMENTOS 

No es posible hacer una única clasificación de los medicamentos pero se 

puede hacer una clasificación por condiciones de dispensación, financiación por el 

SNS y asimilados, composición, uso… La Ley 29/2006 introduce el concepto de MG y 

medicamento de uso veterinario, además de “medicamento de uso humano”, 

cambiando el término de “especialidad farmacéutica”. Según la ley sólo serán 

medicamentos los que enumeran a ncontinuación: los elaborados o en cuya 

fabricación intervenga un proceso industrial, fórmulas magistrales, preparados 

oficinales y medicamentos especiales [2]. 

 

7. DISPENSACIÓN 

Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la mejora 

de la calidad de vida del paciente mediante la dispensación, indicación farmacéutica y 

seguimiento farmacoterapéutico, garantiendo así el uso seguro y eficaz de los 

fármacos [6].           

 La actuación del farmacéutico va más allá de la dispensación pasiva que es la 

mera entrega del medicamento. Según el concierto entre la Consejería de Sanidad y 

Consumo de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

(COFM), los farmacéuticos están obligados a realizar dispensación activa, donde, 

además de facilitar el medicamento al paciente, le informa, aconseja e instruye en su 

correcta utilización, para prevenir de forma eficaz los problemas relacionados con los 

medicamentos y facilitar el cumplimiento terapéutico [2]. Estos tienen la capacidad para 



Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia 2015 
 

13 
 

descubrir complicaciones, prevenir y  tratar, pues relacionan los fármacos con los 

problemas de salud del paciente. Para una dispensación profesional el farmacéutico 

ha de tener en consideración una serie de datos o informaciones relacionados con el 

paciente y sus medicamentos (Imagen 7) [6]. 

 

Imagen 7 Procedimiento para el Servicio de Dispensación. Adaptado de 
[6]

. 

De esta forma el farmacéutico, ante la solicitud de un medicamento y tras 

verificar de manera sistemática que el paciente/cuidador tienen información suficiente 

para su efectiva y segura utilización, evalúa que el medicamento es adecuado para 

ese paciente, y procede a su entrega junto con la información necesaria para un 

óptimo uso (la posología, duración del tratamiento, vía de administración y 

advertencias). Cuando se detecta alguna advertencia, (por ejemplo interacción con 

otros fármacos o alguna enfermedad incompatible) el farmacéutico tiene que decidir la 

no dispensación y se necesario recomendar que socorra al médico [6].  

 

7.1. Dispensación de medicamentos sin receta médica 

Los medicamentos no sujetos a prescripción médica son denominados por 

medicamentos de venta libre o medicamentos Over The Counter (OTC) y tienen 

algunas particularidades que los diferencian de los que se dispensan con receta 

médica: las sustancias que pueden contener están establecidas por norma del 

Ministerio de Sanidad y no podrán ser formuladas para administración por vía 

parenteral; están restringidos a la prevención, alivio o tratamiento de síndromes o 

síntomas menores que no requieran diagnóstico médico; están excluidos de la 

financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS) y por eso el ciudadano 

tiene que pagar la totalidad de su importe; el precio es libre porque no está regulado 

por las autoridades sanitarias; y los fabricantes pueden realizar promoción y publicidad 

dirigida al público, siendo Especialidad Farmacéutica Publicitaria (EFP) [2, 7]. 

 Para que la dispensación sea eficaz es esencial que el farmacéutico tenga 

conocimientos sobre las patologías, capacidad para identificar el problema y conocer 
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todos los medicamentos que tiene en su farmacia para decidir cuál es más indicado, 

sin olvidar los efectos adversos, contra-indicaciones y preferencias del paciente [7]. 

Durante mis prácticas, yo tuve la oportunidad de mirar y hacer un poco este 

tipo de dispensación en la farmacia, identificando la enfermedad a través de los 

síntomas que los pacientes se quejaban y aconsejando algunos productos. Como hice 

mis prácticas en el inicio del verano, los productos que no necesitan receta que más 

dispensé fueron suplementos dietéticos y productos de cosmética como protectores 

solares y anticelulíticos. En el inicio de mis prácticas, las mayores dificultades que yo 

tuve coexistieron en conocer todos los productos existentes en la farmacia y saber 

cuál es más indicado en cada situación. También en relación a lengua, fue difícil en los 

primeros días entender todo perfectamente y hablar con los pacientes sobre los 

medicamentos. Pero, con el tiempo yo fui evolucionado y al final ya entendería mejor y 

me sentí más segura haciendo la dispensación. 

 

7.2. Dispensación de medicamentos con receta médica 

Los medicamentos sujetos a prescripción médica son aquellos que para su 

dispensación necesitan ser prescritas por un médico y tienen en su caja el símbolo 

específico obligatorio por la legislación:      

 Estarán sujetos a prescripción médica los medicamentos que puedan presentar 

algún peligro incluso en condiciones normales de uso, los que se utilicen 

frecuentemente en condiciones anormales (lúdico, de abuso, etc.), aquellos cuya 

actividad y reacciones adversas hayan de ser estudiadas más detenidamente y los 

que se administren por vía parenteral [2].        

 Los médicos legalmente especializados prescriben la medicación al paciente 

para su dispensación por parte del farmacéutico en un documento legal que es la 

receta médica. La receta médica, pública o privada, puede emitirse en soporte papel, 

para cumplimentación manual o informatizada, y en soporte electrónico, y deberá ser 

complementadas con una hoja de información para el paciente, separable de la receta, 

de entrega obligada al mismo, donde el médico prescriptor indica la información del 

tratamiento necesaria para facilitar el uso adecuado de los medicamentos prescritos [2, 

8, 9]. En la receta y en la hoja de información para el paciente, el prescriptor deberá 

consignar los datos básicos obligatorios, imprescindibles para la validez de la receta 

médica. Son ellos, los datos del paciente (nombre, dos apellidos, fecha de nacimiento, 

código de identificación personal (CIP) en  las recetas de asistencia sanitaria pública y 

documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE) en 

las recetas privadas); datos del medicamento (denominación del/los principio/s 

activo/s, dosificación, forma farmacéutica, vía o forma de administración, se necesario, 
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formato, número de unidades, posología y duración total del tratamiento); y datos del 

prescriptor (identificación, la población y dirección donde ejerza, número de colegiado 

y firma) y fecha de prescripción y/o prevista de dispensación [8, 9]. 

Por razones de seguridad y eficacia del tratamiento prescripto por el médico, es 

imprescindible que las recetas tengan fecha de caducidad. La receta en soporte papel 

es válida para dispensación por la farmacia con un plazo máximo de 10 días a partir 

de la fecha de prescripción o de la fecha prevista por el prescriptor. Cuando se trate de 

medicamentos sujetos a visado el plazo de validez de la receta se contará a partir de 

la fecha del visado. Hay una excepción, en el caso de vacunas antialérgicas y 

bacterianas individualizadas, el plazo será de 90 días a partir de la fecha [2]. 

En cada receta médica en papel se podrá prescribir un solo medicamento y un 

único envase del mismo, con las siguientes excepciones: 

- Presentaciones en unidosis y por vía parenteral del grupo terapéutico J01 

“Antibacterianos para uso sistémico”, que se podrán prescribir hasta 4 envases, a 

excepción de los subgrupos J01E, J01M y J01R. En el caso de presentaciones orales 

se podrán prescribir hasta 2 envases, siempre que tengan la misma denominación 

común internacional (DCI), dosis, forma farmacéutica y formato; 

- Insulinas en viales multidosis del grupo terapéutico A10A, que se podrán prescribir 

hasta 4 envases (excepto cartuchos multidosis); 

- Medicamentos que contengan sustancias estupefacientes, que se podrán prescribir 

hasta 4 envases, siempre y cuando no supere el tratamiento de 30 días; 

- Medicamentos de DH, que se podrán prescribir hasta 4 envases, siempre y cuando 

no supere el tratamiento correspondiente a 3 meses. 

Durante mis prácticas yo tuve oportunidad de dispensar distintas recetas, 

algunas con estas particularidades mencionadas. 

 

7.2.1. Medicamentos psicótropos y estupefacientes 

Además de las cautelas de todos los medicamentos, la dispensación de 

estupefacientes y psicótropos tiene cuidados especiales y requieren un estricto control 

pues provocan cambios en el comportamiento, estado de ánimo y la cognición, 

actuando sobre el sistema nervioso central y causando rápidamente la dependencia 

física y la tolerancia por su gama terapéutica estrecha [2].  

Además de recortar el precinto como en todos los medicamentos, es necesario 

poner el DNI de la persona en la receta. El sistema informático abre una ventana que 

pide los datos del médico, nombre, DNI, CIP del paciente [2].  

El símbolo específico de los psicótropos que es obligatorio que esté presente 

en su embalaje es . Las particularidades que diferencian los psicótropos al nivel de 
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dispensación son que en una receta el psicótropo tiene de estar sólo, el farmacéutico 

sólo puede dispensar un envase por receta y la receta queda en la farmacia pues el 

farmacéutico tiene de apuntar en el margen inferior izquierdo el DNI del paciente, 

comprobar su dispensación en el libro recetario y archivar durante 2 años [10]. La 

prescripción de antipsicóticos atípicos o de segunda generación (amisulprida, 

aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y zotepina) en pacientes 

mayores de 75 años requiere validación sanitaria (visado) que es válido en recetas de 

la Consejería de Sanidad Y Consumo de la Comunidad de Madrid. En estas recetas el 

médico tiene que firmar e indicar la fecha de nacimiento del usuario [2, 10]. 

El símbolo específico de los estupefacientes que es obligatorio que esté 

presente en su embalaje es . Para los estupefacientes, es necesaria la receta oficial 

de estupefacientes, válida por 10 días. Tenemos que apuntar el DNI y nombre de la 

persona que retira el medicamento. La medicación es solo para 30 días y no se puede 

dispensar principios puros, solo especialidades o fórmulas magistrales. La 

dispensación se apunta en el Libro Oficial de Contabilidad de Estupefacientes y 

deberán quedar las recetas archivadas en la farmacia un periodo de 2 años. Una 

fórmula magistral que contenga alguna de estas sustancias, tiene los mismos 

requisitos. En el principio de cada año, hay que declarar los movimientos de los 

estupefacientes del año anterior a la AEMPS. Para realizar el pedido  de 

estupefacientes es necesario un talonario oficial de vales de entrega de 

estupefacientes. Cada vale se utiliza para una sustancia o medicamento. El vale debe 

ser remitido a la entidad distribuidora, mientras que la matriz sirve de comprobante de 

la adquisición y queda en la oficina de farmacia. Tanto en el vale como en la matriz 

figurará el sello de la farmacia y firma del farmacéutico [2]. 

 

7.2.2. Medicamentos genéricos  

Un medicamento genérico, según la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, es 

aquella especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y 

cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, que no 

está protegido por patente alguna, y cuyo perfil de eficacia y seguridad esté 

suficientemente establecido por su continuado uso clínico [11]. 

La identificación de los MG se hace a través de la denominación oficial 

española (DOE) o por la DCI, regulada por la OMS. En el embalaje es obligatorio tener 

el principio activo seguido del nombre del titular o fabricante y las siglas Especialidad 

Farmacéutica Genérica (EFG) como garantía de su aprobación por las autoridades 

sanitarias. Estas especialidades tienen un precio más bajo porque no envuelve los 

costes de  investigación y desarrollo del principio activo. El precio presenta una 
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reducción que varía entre el 25% y el 50% de lo precio del medicamento original. Así, 

los MG contribuyen para equilibrar el gasto público en medicamentos para el cliente 

que paga menos y sobre todo para el sistema de salud. Con el desarrollo de MG, han 

sido criados conjuntos homogéneos que corresponden a grupos de especialidades 

farmacéuticas con la misma composición cualitativa y cuantitativa, dosis, forma 

farmacéutica, vía de administración y equivalencia terapéutica [11]. 

Según la nueva política de dispensación, cuando la prescripción se realice por 

principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento de menor precio de su 

agrupación homogénea y, en el caso de igualdad, el MG. Cuando la prescripción se 

realice por denominación comercial, si el medicamento prescrito tiene un precio 

superior al del menor precio de su agrupación el farmacéutico sustituirá el 

medicamento por el de menor precio y, en caso de igualdad, dispensará el MG [2]. 

 Durante mis prácticas, he visto que en general las prescripciones están por 

principio activo y tenemos que ter atención para dispensar los MG de menor precio. 

Algunos clientes que tienen una medicación prolongada también exigen sus 

laboratorios de preferencia. También dispensé varias recetas en con medicamentos 

identificados por el nombre comercial que cuando no tenemos en stock podemos 

cambiar por el MG existente. En estos casos tenemos que explicar al paciente que el 

MG tiene igual composición que el medicamento prescrito. 

 

7.2.3. Medicamentos de ECM 

Las especialidades farmacéuticas sometidas a ECM son aquellas que siendo 

de gran eficacia para sus indicaciones, pueden originar efectos adversos muy graves 

si no se utilizan en condiciones muy estrictas. Contienen las siglas ECM junto al 

código nacional y en su cupón precinto diferenciado. La dispensación de estas 

especialidades farmacéuticas no está libre de normas, por eso, sólo se podrán 

dispensar con receta médica y visado de inspección, no pudendo el farmacéutico 

sustituir la prescripción. El farmacéutico enviará una declaración de las dispensaciones 

efectuadas de estos medicamentos todos los meses a través de Internet, además de 

anotar su dispensación en el Libro Recetario [2].  

Los fármacos de ECM de declaración mensual son: acitretina, scnemin, 

clozabrain, dercutane, farmacne, flexresan, isdiben, isoacne, isotretinoina, leponex, 

mayesta, nemea, neotigason, onilis, roacutan, toctino y uronefrex. 

 

7.2.4. Medicamentos que necesitan visado de inspección 

Los medicamentos visados son aquellos que, por diversas razones, la 

prescripción y la dispensación están especialmente controladas por parte de las 
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autoridades sanitarias. Requieren tras su prescripción y previo a la dispensación un 

visado por parte del Servicio de Inspección correspondiente en el SNS o servicio 

similar en otras entidades [2].   

El visado es un sello, que  funciona como una medida de verificación de la 

conformidad del tratamiento prescripto en el SNS con la ficha técnica y las 

indicaciones terapéuticas financiadas. El visado debe tener la identificación del área, 

nombre y firma del inspector que autoriza, número de envases autorizados y fecha, 

que deberá ser anterior a la dispensación e igual o posterior a la de prescripción. 

Excepcionalmente, se considera que, en caso de no aparecer la fecha del visado, éste 

se ha realizado en la misma fecha de la prescripción [2]. 

Los siguientes medicamentos están obligados a tener el visado: medicamentos 

de DH y de ECM; medicamentos provistos de cupón precinto diferenciado; los 

extractos hiposensibilizantes y vacunas bacterianas; medias elásticas terapéuticas de 

compresión normal; absorbentes para incontinencia de orina y colectores femeninos; 

productos dietoterápicos y dietas de nutrición enteral; tiras reactivas y las 

especialidades del grupo C10 AA “Inhibidores de la HMG CoA Reductasa” [2]. 

Además del visado de inspección existe otro procedimiento de menor control 

que es el autovisado. En este caso es el propio médico prescriptor que por medio de 

una segunda firma valida la prescripción. Este tipo de visado es utilizado en el caso de 

absorbentes para incontinencia urinaria y para los antipsicóticos atípicos en pacientes 

de más de 75 años de edad [2].  

 

7.3.  Receta electrónica  

La receta electrónica está asociada a todo un sistema informatizado de gestión 

que incluye la prescripción, la dispensación y la facturación en la Comunidad de 

Madrid. El médico hace la prescripción en el sistema informático directamente (esto no 

excluye la copia en papel para el paciente) y desde la farmacia que el usuario elija se 

accede al sistema, a través de la tarjeta sanitaria individual (TSI) del paciente (Imagen 

8), captando la prescripción y procediendo a su dispensación. Una vez finalizada ésta 

y autentificada se trasmiten los datos al COFM que procede a la facturación [2]. 

 

 
Imagen 8 Tarjeta sanitaria individual (izquierda) y etiqueta del reverso de la tarjeta (derecha). Adaptado de 

[3]
. 
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En la receta médica privada electrónica se podrá prescribir uno o varios 

medicamentos y productos sanitarios, con las limitaciones establecidas 

reglamentariamente para la prescripción de medicamentos estupefacientes [9]. 

En todo momento queda garantizada la confidencialidad de los datos tratados, 

aportando el sistema una serie de ventajas en cuanto a agilidad, seguridad y control 

de los tratamientos farmacológicos así como de la gestión [2]. 

 

7.4. Fórmulas magistrales 

El laboratorio de la farmacia estuvo cerrado durante mis prácticas, por eso, no 

tuve la oportunidad de hacer fórmulas magistrales. Todavía, pude ver cómo se maneja 

la formulación magistral. Así, siempre que un paciente viene con una receta de una 

fórmula magistral, la farmacia la encarga a la Farmacia Corral Aragón.  

Para eso, es necesario rellenar el “Formulario de encargo de fórmulas 

magistrales”, donde se coloca los datos de la farmacia dispensadora (titular, persona 

que encarga, fecha), de la prescripción (nombre del paciente, DNI, médico, número de 

colegiado y tipo de receta), y los datos de la fórmula magistral  (forma farmacéutica, 

vía de administración y cantidad a elaborar). Después, se envía a la farmacia junto con 

una copia de la receta. La farmacia que elabora la fórmula magistral tiene que enviar 

junto con la formulación elaborada el “Guía de elaboración, registro y control”, donde 

tiene la información sobre las materias primas y material de acondicionamiento usado, 

el coste, honorarios y PVP. 

Las etiquetas de los envases de fórmulas magistrales y preparados oficinales 

se ajustarán a los modelos establecidos en el Formulario Nacional, estarán 

expresados en caracteres fácilmente legibles, claramente comprensibles e indelebles y 

contendrán los siguientes datos en el acondicionamiento primario: 

- Denominación, composición, forma farmacéutica, vía de administración y cantidad; 

- Número de registro en el libro recetario; 

- Número de lote en el caso de preparados oficinales; 

- Fecha de elaboración y plazo de validez o fecha de caducidad; 

- Condiciones de conservación, si procede; 

- Nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales; 

- Datos de la farmacia: nombre, dirección y teléfono; 

- Advertencia: manténgase fuera del alcance de los niños [2]. 
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8. FARMACOVIGILÂNCIA 

La farmacovigilância se destina a promover la salud pública, identificando, 

cuantificando y previniendo los riesgos para la salud asociados al uso de 

medicamentos. Todos los efectos adversos son comunicados mediante la tarjeta 

amarilla al Centro Regional de Farmacovigilância. Se deben comunicar todas las 

reacciones de medicamentos recientemente introducidos y las graves o raras a otros 

medicamentos (vacunas, productos estomatológicos y quirúrgicos, dispositivo 

intrauterino (DIU), suturas, lentes de contacto y líquidos también se consideran 

medicamentos) que llevan tiempo en el mercado [2]. 

 

9. APORTACIÓN 

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes 

de dispensación, define la actuación de los profesionales sanitarios autorizados en la 

asistencia sanitaria y atención farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), 

incluidos los Regímenes Especiales de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la 

Mutualidad General Judicial (MUGEJU), además de entidades privadas. La receta 

médica es válida en todo el territorio nacional y se editará en la lengua oficial del 

Estado y en la respectiva lengua cooficial en las comunidades autónomas [2]. 

Existen entidades con recetas propias. A nivel nacional están las del Sistema 

Nacional de Salud, MUFACE, ISFAS y MUGEJU. Las últimas tres tienen una 

aportación del 30%, no siendo aplicables los límites mensuales de aportación, y las del 

SNS varían en función de la renta anual del paciente. Desde de 2012, las recetas de 

SNS llevan impreso un código en el margen superior derecho de las recetas que 

corresponde al beneficiario por su renta anual (Tabla 1) [2]. 

 

Tabla 1 Código del beneficiario y su de aportación, que viene en la TSI 
[2, 12]

. 

CÓDIGO APORTACIÓN 
TSI 001 Exentos de aportación 

TSI 002 10% 

TSI 003 40% 

TSI 004 50% 

TSI 005 60% 

Accidente de trabajo y enfermedad profesional (ATEP) Exentos de aportación 

Campaña Sanitaria (CAMP) 10% por envase hasta un máximo de 4,24€ 

Síndrome Tóxico (SDTX) Exentos de aportación 
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 En la dispensación, la farmacia cobrará la aportación que indique la receta 

(Tabla 2) [2]. 

 

Tabla 2 Porcentaje de aportación sobre el precio del medicamento
 [12]

. 

Usuario Activos Pensionistas 

Pensiones no contributivas 
Sin subsidio de desempleo 

Rentas de integración social 
SDTX 
ATEP 

0% del PVP 0% del PVP 

Rentas inferiores a 18 000€ 40% del PVP 10% del PVP (límite mensual - 8,23€) 

Rentas entre 18 000 y 100 000€ 50% del PVP 10% del PVP (límite mensual - 18,52€) 

Rentas superiores a 100 000€ 60% del PVP 60% del PVP (límite mensual - 61,75€) 

 

  En el caso de los medicamentos de aportación reducida, muchos de ellos 

utilizados en tratamientos crónicos, la aportación será de un 10% del PVP con un tope 

máximo de 4,24€ por envase. También tienen esta aportación los enfermos de SIDA 

en los medicamentos financiados por el SNS dispensados a través de receta oficial [12]. 

En el 1 de Marzo de 2013, se ha instaurado una nueva herramienta informática 

denominada Sistema de Cálculo del Tope de Aportación (SISCATA), que permite à las 

oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid comprobar sólo con pasar la banda 

de la tarjeta sanitaria por un lector, la cantidad exacta que debe abonar por cada 

receta cada usuario, sea pensionista o no, en base al tipo de aportación, su límite y el 

gasto mensual acumulado. El SISCATA sustituye el documento de dispensación que 

empleaban los pensionistas y evita que el pensionista, en el momento de la 

dispensación, tenga que abonar más dinero si ya ha llegado al tope mensual de 

aportación farmacéutica que le corresponde pues cuando un pensionista llega a su 

tope de aportación mensual, ya no paga más durante ese mes [13]. 

Durante mis prácticas yo dispensé, en su mayoría, recetas del sistema 

SISCATA, pero también tuve oportunidad de dispensar las recetas con el sistema 

antiguo. Como en las recetas manuscritas no está indicado el código de la aportación, 

se tiene que solicitar al usuario su DNI para que, accediendo à la página web de 

Identificación de Pacientes y Aportación Farmacéutica (IPAF) se tenga acceso al ello. 

Después se saca una pegatina con los datos del paciente y se pégala a la receta.  

 

10. FACTURACIÓN DE RECETAS        

10.1. Revisión y preparación de las recetas        

El farmacéutico titular es el responsable por hacer el control interno de las 

ventas y enviar al COFM para recibir el dinero de las recetas. Esto controlo pasa por:  

- Analizar se el cupón precinto coincide con la prescripción;  
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- Comparar la fecha de prescripción/prevista de dispensación con la de dispensación; 

- Verificar se los datos del médico y del paciente están completos; 

- Confirmar que la duración de tratamiento no es superior a 90 días, con la excepción 

de estupefacientes y dietoterápicos que es de 30 días; 

- Verificar que las recetas que requieren visado de inspección llevan sello, que la 

fecha de visado es posterior a la de prescripción y anterior a la de dispensación;  

- Firmar y sellar con la fecha de dispensación y el número de identificación fiscal 

(NIF) de la farmacia.  

 

10.2. Registro informático  

 Una vez que hemos preparado las recetas, procederemos a su registro en el 

BitFARMA ®. Se separan por Contingencia (ISFAS, MUFACE, MUGEJU, privadas, 

incidencias de SISCATA y de otras comunidades autónomas) o por SISCATA y, estas 

por tipo de aportación. Las recetas se agruparan en bloques de 25 recetas, o menos si 

no hay suficientes, mediante un clip o goma (no se grapa), se numeran de 1 en 

adelante para cada grupo o código de facturación y se procede al su registro.  

          

10.3. Presentación o envío 

 Una vez que hemos registrado o vamos registrando en el ordenador las 

diferentes recetas, procederemos a su empaquetado para su envío. Se tiene que 

empaquetar en cajas diferentes las recetas de SISCATA, de Contingencia y las hojas 

de receta electrónica. El envío de recetas para el COFM se hace a partir del día 11, 

día 20, último día del mes y una fecha para recogida extraordinaria, valida sólo para 

entrega de recetas facturadas en el último día del mes. Durante mi estancia en la 

farmacia, las recetas fueran enviadas al COFM en último día del mes. La facturación 

de recetas electrónicas es muy sencilla porque durante la dispensación sólo se tiene 

de pegar los precintos en las hojas adecuadas y al final del mes, cerrar la facturación 

en el ordenador e enviar al COFM. Todas las cajas tienen que llevar un sello para 

identificar si son de SISCATA o Contingencia y también se tiene que rellenar una hoja 

con datos como: número de la farmacia, número de recetas o número de hojas cupón 

precinto entregadas en receta electrónica, número de entrega, mes y año. Una parte 

de esta hoja queda en la farmacia, otra se pega en el exterior de la caja y una tercera 

parte se pone dentro de la caja. 

 

10.4. Cierre de facturación e informes  

Después de comprobar que las recetas entregadas coinciden con las 

registradas en el ordenador, se procede al cierre de la facturación sacando un informe. 



Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia 2015 
 

23 
 

11. CONCLUSIÓN            

Estas prácticas de tres meses en la Farmacia Ldo. Alberto Carrasco Martínez 

me han permitido conocer por dentro la actividad farmacéutica de una farmacia en 

España, que es un poco diferente de Portugal.       

 Además de ayudar con los pedidos, tuve la oportunidad de hacer dispensación 

activa con recta y sin receta, lo que me obligó a hablar con los pacientes y a hacer 

algún asesoramiento, aunque no conociese todos los productos de venta libre. 

Todavía, con el paso del tiempo, fui mejorando y capaz de hacer una dispensación 

más completa. Además he aprendido el reconocimiento de los diferentes tipos de 

recetas y sus aportaciones.  

El Sistema de Salud en España es muy distinto al de Portugal. Casi todos los 

productos son coparticipados y se dan con receta. Y las personas jubiladas, en función 

de su renta anual, pagan hasta un límite máximo mensual de 8€, 18€, y, raramente, de 

60€. Esto no sucede con las personas jubiladas portuguesas pues muchas tienen que 

pagar la totalidad del precio de los medicamentos.    

 Además el sistema de recetas es muy distinto. En Portugal, todas las recetas 

son iguales, no habiendo entidades con recetas propias. También ya no se tiene de 

cortar el cupón precinto, como se hace en España, lo que agiliza mucho la 

dispensación. 

Como en Portugal, la farmacia funciona como un punto de referencia en salud. 

Se busca información sea sobre una gripe o irritación, campañas de salud, 

informaciones sobre el prospecto de un producto y para mediciones bioquímicas y 

toma de la tensión arterial. La farmacia se afirma como un agente de salud importante 

además de la venta de medicamentos.  

Todo el equipo de la Farmacia me recibió perfectamente y me ayudó siempre 

que yo precisé. Con ellos  aprendí muchísimo y adquirí conocimientos que van ser 

muy útiles para mi futuro. Así estos tres meses que se pasaran volando, además de 

unas prácticas tuteladas en oficina de farmacia, fueran una experiencia única como 

persona y como profesional de salud. 
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ANEXOS                  
  
Anexo 1 - Calendario de Actividades  

 
 

 
 

 Recepción, almacenamiento de los pedidos y reposición de stock 

 Devoluciones 

Controlo de caducidades 

Registro de las temperaturas 

Dispensación de medicamentos 

Pedidos stock 4.1 y por teléfono   

Comunicación de medicamentos ECM 

Medición de la tensión arterial 

Revisión de los precios de los productos 

Facturación de recetas 

 Fin de semana y fiestas 

 Recepción, almacenamiento de los pedidos y reposición de stock 

 Devoluciones 

Controlo de caducidades 

1 – Formación Gynocanesten ®, Canespie ®, 

Berocca ® y Iberogast ® 

2 – Formación Perio-Aid ® 

Registro de las temperaturas 

 

  

MES 
/DÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

mayo 
                    

  
     

 
   

junio 
         

             1 2   
     

julio 
   

 
    

           
          

 
 

agosto 
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