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1. INTRODUÇÃO  
O Estágio Curricular é uma das etapas mais decisivas na vida de um estudante do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

proporciona aos estudantes a oportunidade de realização do mesmo, através da aplicação dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo de quase 5 anos de aprendizagem em 

situações reais no âmbito da vida profissional. 

Conhecido como o especialista dos medicamentos, o farmacêutico, através da prestação de 

cuidados de saúde e aconselhamento, assume um papel de extrema importância na sociedade em 

que se insere, esta, cada vez mais exigente. No âmbito da Farmácia Comunitária (FC) torna-se 

imprescindível que atue como um profissional multidisciplinar, capaz de aliar ao conhecimento 

técnico-científico outras competências que permitam resolver todos os desafios e problemas do 

dia a dia, sendo deste modo fundamental que se encontre em constante atualização de 

conhecimentos e práticas, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida dos utentes. O local 

de excelência para exercício das funções farmacêuticas é a FC, encarada pelo utente como um 

local de promoção de saúde e bem-estar. A realização do Estágio Curricular em FC é assim 

fundamental, uma vez que permite um primeiro contacto com a realidade que se avizinha, 

contribuindo para a correta formação dos estudantes. 

Com o presente relatório pretendo descrever, de forma sucinta, aspetos relacionados com o 

funcionamento e gestão da FC, realçando a aplicação de conhecimentos adquiridos nas 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio.  

O meu estágio decorreu na Farmácia Nova de Cinfães (FNC) durante o período de 16 de junho a 

30 de setembro (de acordo com o estabelecido no cronograma apresentado no anexo I), com o 

horário das 10:00 às 20:00 em dias úteis, sábados das 9:00 às 19:00, e nos domingos em que a 

farmácia se encontrava em serviço permanente em sistema de rotação com a restante equipa. 

 

2. FARMÁCIA NOVA DE CINFÃES 

2.1 LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO E ESPAÇO EXTERIOR 

A FNC situa-se na Rua Major Monteiro Leite, uma zona privilegiada da vila uma vez que 

abrange diversas áreas residenciais e entidades públicas. O horário de funcionamento é de 

segunda a sexta-feira das 8:30 às 20:00 e aos sábados das 9:00 às 19:00. Em semanas de serviço 

permanente, que ocorrem em sistema de rotação com as outras farmácias da vila, de acordo com 

uma escala de turnos aprovada pela Administração Regional de Saúde (ARS) e pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) [1], a FNC encontra-se em funcionamento durante 24h.  

O espaço exterior da FNC cumpre com os requisitos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, apresentando a típica cruz verde que identifica a existência de uma farmácia e a 

inscrição “Farmácia Nova”, sendo que a informação relativa ao horário de funcionamento, 
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Diretor Técnico e farmácias de serviço também se encontra disponível [2,3]. A FNC possui uma 

montra exterior destinada a ações publicitárias de produtos sazonais ou recentemente lançados 

no mercado, renovadas com periodicidade e que constituem o primeiro contacto com o utente.  

A população-alvo abrange todas as faixas etárias, embora sejam os idosos os principais 

consumidores. Situada neste local apenas desde 22 de julho de 2013, a farmácia já conseguiu 

fidelizar um grande número de utentes, dado o cuidado, profissionalismo e rigor da equipa, 

aliado ao carácter familiar. A FNC assegura também o fornecimento de medicamentos às 

freguesias envolventes, dada a pouca afluência de meios de transporte aliada às carências 

económicas de grande parte da população. Deste modo, são feitas diariamente entregas ao 

domicílio, de modo a garantir o acesso de todos aos medicamentos. 

2.2 ESPAÇO INTERIOR  

As instalações e divisões da Farmácia de Oficina estão contempladas no Artigo 29º do Decreto-

Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, e a 

sua área mínima e respetivas divisões regulamentadas pela Deliberação nº 2473/2007, de 28 de 

novembro [3,4,5].  

A FNC é constituída por: 

 Zona de atendimento ao público, que corresponde a um espaço amplo, com 4 balcões de 

atendimento devidamente equipados. Atrás dos mesmos, fora do alcance dos utentes, existem 

diversas prateleiras e gavetas contendo medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

de maior rotatividade. A área envolvente é constituída por diversos lineares destinados à 

exposição de produtos de dermocosmética, ortopédicos, produtos de puericultura e produtos de 

higiene oral e corporal. Neste espaço é possível ainda encontrar uma zona destinada ao espaço 

animal e uma balança automática. 

 O Gabinete de apoio personalizado destina-se ao atendimento personalizado do utente, 

usado sempre que é necessário uma maior privacidade no que concerne ao acompanhamento e 

esclarecimento de questões. Aqui são realizados os testes bioquímicos, como medição da 

glicémia, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico, a administração de vacinas e injetáveis, 

medição da pressão arterial e todos os serviços de enfermagem.  

 A zona de receção de encomendas e conferência de receituário, na qual se procede ao 

envio, receção e conferência de encomendas, bem como à emissão de notas de devolução, 

consulta e gestão de stock, faturação mensal e verificação de receituário. Nesta local encontra-se 

também arquivada documentação como faturas de fornecedores, registos de receção de 

encomendas, dossier de devoluções, notas de crédito, dossier de arquivo de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, entre outros. 

 A zona de armazenamento situa-se adjacente à área de atendimento, de forma a 

minimizar o tempo de espera dos utentes. Aqui, os medicamentos encontram-se divididos em 
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medicamentos de marca e medicamentos genéricos (MG) e organizados por ordem alfabética de 

acordo com a sua forma farmacêutica (FF). Deste modo, encontram-se divididos em FF orais 

sólidas, de uso vaginal, de uso retal, injetáveis, de uso oftálmico, ampolas, granulados, pós para 

dissolução, xaropes/suspensões orais, soluções, contracetivos, produtos de protocolo da 

Diabetes Mellitus (DM) e pomadas. Os produtos sujeitos a refrigeração encontram-se no 

frigorífico. 

 Fazem também parte o laboratório, o gabinete do Diretor Técnico e as instalações 

sanitárias. 

2.3 RECURSOS HUMANOS 

A FNC integra uma equipa multidisciplinar, com profissionais de excelência que através do seu 

elevado conhecimento técnico-científico, dinamismo e cooperação permitem a prestação de um 

atendimento de qualidade, refletindo-se no estabelecimento de uma forte relação com os utentes.  

De acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei nº. 171/2012, de 1 de agosto, as farmácias deverão 

incorporar um Diretor Técnico e pelo menos um outro farmacêutico [4]. A FNC tem ao seu 

dispor seis elementos: Dr. João Paulo Jacob (Diretor Técnico e proprietário), Dr. Ricardo 

Cardoso (Farmacêutico Adjunto), Dr.ª Mafalda Costa (Farmacêutica), Alice Costa (Técnica de 

Farmácia), Vitória Cardoso (Enfermeira) e Marta Ferreira (Assistente Operacional); bem como 

alguns colaboradores, nomeadamente uma nutricionista, uma podologista e um terapeuta de 

medicina tradicional chinesa. 

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA  

3.1 SISTEMA INFORMÁTICO  

O sistema informático é uma das ferramentas indispensáveis para uma farmácia. Para além de 

ser possível efetuar vendas no seguimento do serviço prestado, é ainda possível executar um 

vasto conjunto de procedimentos necessários diariamente numa farmácia. A FNC utiliza o 

sistema informático Sifarma® 2000, instalado em todos os computadores que se encontram 

ligados em rede o que permite uma maior rentabilidade a nível de tempo e gestão de stock, uma 

vez que a atualização da informação é realizada simultaneamente em todos os computadores. 

Desde o primeiro dia de estágio que tive a oportunidade de explorar este sistema e de me 

familiarizar com as suas funções.  

3.2 GESTÃO DE STOCK 

Uma correta gestão de stock é um dos pontos fulcrais para a garantia do bom funcionamento da 

farmácia e rentabilização financeira da mesma. É necessário que exista um stock adequado ao 

perfil dos utentes da farmácia, rotatividade dos produtos e histórico de vendas, épocas sazonais, 

tipo de receituário predominante, publicidade de MNSRM, campanhas e bonificações dos 

laboratórios e armazenistas, entre outros aspetos, de modo a satisfazer os requisitos dos utentes 
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mas também a evitar a existência de produtos sem rotatividade e com prazo de validade (PV) 

curto. Esta é uma tarefa complexa que deve ser feita de forma racional, para que não haja um 

excesso de produtos, que representa um impasse económico, ou por outro lado rotura de stock 

que, por sua vez, leva a uma insuficiência do serviço farmacêutico. A base da gestão assenta na 

ficha que cada produto possui, onde constam o stock mínimo e o stock máximo de cada produto, 

permitindo que se atinja um equilíbrio entre as compras e vendas do produto.  

3.3 ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

3.3.1 ENCOMENDAS 

Existem duas formas da FNC adquirir os seus produtos: através da distribuição grossista 

(armazenistas ou cooperativas) ou por contacto direto com um fornecedor. A FNC trabalha 

essencialmente com três fornecedores: a Alliance Healthcare (principal), Cooprofar e 

Medicanorte. As encomendas, de forma a assegurar a reposição dos produtos que foram 

vendidos ao longo do dia, são efetuadas diariamente, no fim da manhã e no fim da tarde.  

A distribuição grossista permite uma elevada rapidez na realização dos pedidos e facilidade na 

realização de encomendas, sendo possível a aquisição de pequenas quantidades do produto 

necessário, com modalidades de pagamento vantajosas. De modo a conseguir uma maior 

frequência de entregas, combater a rotura de stock, fracionar os pagamentos, ter acesso a um 

maior número de promoções e campanhas, a maior parte das farmácias opta por trabalhar com 

mais do que um fornecedor/armazenista.  

Sempre que um produto é cedido, o sistema informático procede automaticamente à atualização 

do stock do mesmo, gerando uma proposta de encomenda, sempre que o mesmo atinge o stock 

mínimo previamente definido na respetiva ficha. Na proposta de encomenda é possível alterar a 

quantidade pedida, adicionar ou retirar produtos, permitindo adequar as encomendas à 

necessidade da farmácia. Após a revisão e retificação, por parte do farmacêutico ou outro 

profissional de saúde devidamente habilitado, a proposta de encomenda é enviada para os 

fornecedores (via modem).  

A aquisição direta aos fornecedores verifica-se em situações de medicamentos e produtos com 

elevada rotatividade como os MG, produtos de dermocosmética e suplementos alimentares, 

entre outros, proporcionando a compra de grandes quantidades com condições vantajosas (por 

exemplo, bonificações ou descontos).  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de participar ativamente neste parâmetro, sendo que a 

realização da encomenda diária a atividade que me causava mais preocupação. Após cerca de 2 

meses de observação diária de como se procedia para uma correta realização da mesma, foi-me 

permitido efetuar esta tarefa de forma autónoma e independente, o qual considerei um passo 

fundamental neste meu percurso.   
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3.3.2 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA 

De modo a assegurar a reposição de stock, a farmácia recebe diariamente encomendas 

provenientes dos diversos fornecedores, sendo esta uma das tarefas mais importantes, visto que 

é aqui que se controlam todos os produtos que chegam à farmácia. Os produtos vêm 

acondicionados em contentores de plástico ou papel, devidamente selados, juntamente com a 

fatura em duplicado, e por vezes, uma guia de remessa.  

Na fatura é possível encontrar a descrição completa de cada um dos produtos encomendados, 

isto é, consta na fatura o Código Nacional do Produto, o nome do produto, a FF, a dosagem, a 

dimensão, a quantidade pedida e a quantidade enviada, o preço de custo unitário, o imposto de 

valor acrescentado, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), o 

preço total do produto, o bónus e o custo total da encomenda.  

A entrada dos produtos faz-se por leitura ótica, ou, muito raramente, manualmente, devendo ser 

atribuída prioridade aos medicamentos que devem ser acondicionados no frio, de modo a 

minimizar o tempo de permanência fora das condições especiais de armazenamento. No 

decorrer da entrada dos produtos é importante verificar se o que foi encomendado corresponde 

ao que foi enviado, avaliar o estado das embalagens, prazo de validade (PV) e preço impresso 

na cartonagem e confirmar se há atualização de preços (tanto do PVP como PVF).  

Nalgumas situações, pode acontecer que não sejam respeitadas as quantidades encomendadas. O 

sistema informático informa se na encomenda consta um produto que não foi solicitado ou se o 

número de embalagens é superior ou inferior ao pedido para que, caso seja relevante, se 

proceder às reclamações e/ou devoluções com o fornecedor. 

3.3.3 ARMAZENAMENTO 

O armazenamento é realizado após se efetuar a receção e conferência de todos os produtos da 

encomenda. Existem diversos fatores a ter em consideração aquando do armazenamento como a 

otimização do espaço disponível e o fácil acesso aos produtos, as condições de estabilidade dos 

produtos (temperatura, humidade e luminosidade apropriadas), a natureza do produto bem como 

técnicas de marketing.  

Um dos aspetos mais importantes no armazenamento é atender ao PV dos produtos, aplicando-

se a regra do first in, first out, isto é, o primeiro produto a dar entrada no stock é o primeiro a 

sair (excetuando os produtos que apresentam um PV inferior aos já existentes). Através desta 

regra é possível uma maior rotatividade do stock, de forma a não permitir que os medicamentos 

atinjam o termo do PV, evitando assim a sua devolução. Este processo deve cumprir as 

especificações de cada produto e ser o mais simples, sistematizado e eficaz possível. Dele 

dependem um atendimento rápido e correto, bem como a segurança e estabilidade dos produtos 

da farmácia.  

Grande parte do meu trabalho na FNC consistiu na receção e armazenamento de encomendas, 

tendo sido uma tarefa fundamental para me familiarizar melhor com os produtos existentes na 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

6 
Ana Cláudia Amaral Pinto | 200904707 

farmácia, bem como a sua localização, o que me ajudou bastante na altura de atendimento ao 

público. Ajudei também na organização do espaço de modo a otimizar o mesmo, bem como na 

organização de excedentes de medicamentos que devido à quantidade não cabiam no local de 

armazenamento primário. 

3.3.4 CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E VERIFICAÇÃO FÍSICA 

DE EXISTÊNCIAS 

Para que a qualidade, eficácia e segurança do medicamento seja garantida no ato da cedência é 

fundamental o controlo do PV. Para além do controlo que se faz na receção de cada encomenda, 

é possível emitir listagens de produtos com datas estipuladas pelo operador. Na FNC são 

emitidas listagens de produtos cujos PV expirarão passados 3 meses, permitindo a sua 

devolução. Ao emitir estas listagens é possível também proceder ao escoamento dos produtos 

com PV mais curto. Quando os produtos são devolvidos ao fornecedor, este emite, 

posteriormente, uma nota de crédito referente a cada devolução. Os produtos cuja devolução 

não é aceite são separados dos restantes e inseridos como perdas existenciais, entrando o valor 

do produto como despesa (quebra) da própria farmácia.  

Por outro lado, a verificação física de existências permite contar todos os produtos que existem 

em stock no momento da verificação. Apesar de este ser um processo demorado e exaustivo é 

uma atividade bastante importante, pois é possível detetar diferenças de stock físicos e 

informáticos.  

No decorrer do estágio participei em ambas as atividades, apercebendo-me da sua importância 

para uma boa gestão da farmácia. A verificação física de existências foi uma tarefa dada no 

início do estágio, o qual foi um grande contributo para a FNC que pode assim acertar erros 

existentes. Ao longo do estágio fui realizando sempre esta tarefa de modo a confirmar que a 

contagem anterior estava correta e a detetar precocemente novas falhas.  

3.3.5 GESTÃO DE DEVOLUÇÕES 

No dia a dia de uma farmácia podem ocorrer situações em que seja necessário proceder à 

devolução de produtos tais como produtos com PV curto ou mesmo já expirado, embalagens 

danificadas ou que sejam recolhidas do mercado, não conformidades entre a guia de remessa e a 

nota de encomenda, entre outras. Independentemente da situação em questão, deverá ser 

adotado o seguinte procedimento: emissão de uma nota de devolução onde esteja presente a 

identificação dos produtos a devolver e respetiva quantidade, o motivo da devolução, PVF, o 

destinatário, a data de devolução e o número da fatura. O fornecedor pode aceitar a devolução 

através da troca do produto ou emitir uma nota de crédito.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar diversas vezes esta tarefa, de forma 

independente. 
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4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

O principal ato realizado numa FC é, sem dúvida, a dispensa de medicamentos. É da 

responsabilidade do farmacêutico o aconselhamento do utente, informando-o sobre todos os 

aspetos relativos à medicação e produtos cedidos, promovendo sempre o correto uso dos 

produtos dispensados e a adesão à terapêutica. 

Existem dois grupos de medicamentos quanto à dispensa ao público: os medicamentos cuja 

receita médica é obrigatória (MSRM) para serem dispensados e os medicamentos que podem 

ser dispensados sem receita médica [6]. 

Desde o início do estágio que realizei esta função. Nos primeiros dias acompanhava um dos 

profissionais de saúde no atendimento de modo a familiarizar-me com o processo em si, mas 

rapidamente passei a atender de forma independente. Esta atividade era a que mais me causava 

preocupação, dada a elevada responsabilidade do ato em si, que rapidamente foi ultrapassada 

graças à segurança e ajuda demonstrada pela equipa da FNC.  

4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, são considerados 

MSRM os que “possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando utilizados para o fim a que se destinam, caso sejam usados sem vigilância 

médica”, “possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde quando sejam utilizados 

em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam” e “contenham 

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

fundamental aprofundar” [7]. 

4.1.1 PRESCRIÇÃO: VALIDAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO 
É da competência do médico a prescrição de medicamentos através de receita médica, para as 

situações que assim o exigem. Segundo o modelo de receita médica aprovado pelo despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro, existem dois modelos de receita médica cuja validade está 

presente nas Portarias nº 193/2011, de 13 de maio e n.º 137-A/2012, de 11 de maio receita: 

médica normal (não renovável) e a receita médica renovável, contendo até três vias. [8-10]. 

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio a prescrição passou a ser por 

via eletrónica, com o intuito de aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, 

auxiliar a comunicação entre profissionais de saúde de diferentes instituições e agilizar 

processos [10,11]. Contudo está presente na mesma portaria, a prescrição excecional por via 

manual que se realiza nas seguintes situações: falência do sistema informático, inadaptação 

fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva 

Ordem profissional, prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 receitas 

médicas por mês; sendo a falta de justificação desta situação causa de devolução de receituário 

[10].  
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Numa situação de aviamento de uma receita, o farmacêutico deve analisá-la com minuciosidade, 

estando atento a possíveis interações entre os medicamentos prescritos ou outros que o utente já 

tome, efeitos secundários, contraindicações, não descurando a verificação de aspetos legais que 

possam implicar a devolução da receita. Assim, para que uma receita seja considerada válida 

deve obedecer às regras de prescrição e validação de prescrição, constantes na portaria acima 

mencionada, cabendo ao farmacêutico verificar [10]:  

 a prescrição obrigatória por denominação comum internacional (DCI) da substância 

ativa (SA), FF, dosagem, apresentação e posologia, tendo o utente o direito de opção dos 

medicamentos que cumpram a prescrição médica. O exercício do direito de opção do utente, nos 

termos permitidos pela lei, é demonstrado através da respetiva assinatura, ou de quem o 

represente, em local próprio da receita médica, no momento da dispensa;  

 que a prescrição pode, excecionalmente, incluir a DCI, por marca ou indicação do nome 

do titular de autorização de introdução no mercado (AIM) nas situações de prescrição de 

medicamento com SA para a qual não exista MG comparticipado ou para a qual só exista 

original de marca e licenças ou por justificação técnica do médico prescritor quanto à 

insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito sendo apenas admissíveis as 

seguintes justificações técnicas: a) Prescrição de medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P (INFARMED); b) Fundada suspeita, previamente reportada ao 

INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento (RAM) com a mesma SA, 

mas identificado por outra DCI ou c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 

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

exceção, o utente tem opção sendo esta limitada a medicamentos com preço igual ou inferior ao 

medicamento prescrito. 

 que em cada receita médica podem ser prescritos o limite de 4 embalagens por receita, 

até 4 medicamentos distintos. Por cada medicamento podem ser prescritas até duas embalagens 

excetuando-se o caso do medicamento se apresentar sob forma de embalagem unitária, podendo 

nesta situação, serem prescritas até 4 embalagens iguais por receita. 

 o número da receita e a sua representação em código de barras, o local de prescrição em 

código de barras; a identificação do médico prescritor, incluindo a vinheta e a especialidade 

médica, se aplicável, e o contacto telefónico; o nome e número de utente ou de beneficiário de 

subsistema, a entidade financeira responsável e se aplicável, o regime especial de 

comparticipação de medicamentos bem como a identificação do despacho que estabelece este 

mesmo regime; a data de prescrição e a assinatura do prescritor. 

A última portaria referida estabelece que as farmácias devem ter disponíveis para venda no 

mínimo, 3 medicamentos com a mesma SA, FF e dosagem, de entre os que correspondam aos 5 

PVP mais baixos de cada grupo homogéneo (GH). As farmácias devem ainda dispensar o 
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medicamento de menor preço de entre os 5 mais baratos exceto se for outra a opção do utente 

[10]. 

4.1.2 COMPARTICIPAÇÕES 

O Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, regula os regimes de comparticipação normal e 

especial, tendo por objetivo a adoção de medidas mais justas no acesso aos medicamentos, o 

combate à fraude e ao abuso na comparticipação de medicamentos e a racionalização da política 

do medicamento no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) [12]. 

Apesar de todos os cidadãos poderem ser abrangidos pelo SNS, existem outras entidades 

responsáveis. As comparticipações de um medicamento são diferentes para cada entidade, 

realizadas de acordo com a entidade do beneficiário [13]. 

Com base nas indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o 

prescrevem e o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias, são 

definidos 4 escalões do regime geral de comparticipação (Escalão A a D, que correspondem 

respetivamente à comparticipação de 90%, 69%, 37% ou 15% do PVP do medicamento) [13]. 

O regime especial de comparticipação engloba dois tipos de comparticipação: a 

comparticipação em função dos beneficiários e a comparticipação em função das patologias ou 

de grupos especiais de utentes. Pertencem ao regime especial de comparticipação os 

pensionistas cujo rendimento anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional, sendo que 

este regime deve vir indicado na receita através da inclusão da sigla “R” junto dos dados do 

utente. Sempre que a prescrição se destine a um utente abrangido pelo regime especial de 

comparticipação de medicamentos em função da patologia, deve constar na receita a sigla “O” 

junto dos dados do utente, sendo ainda obrigatória a menção ao despacho que consagra o 

respetivo regime, no campo da receita referente à designação do medicamento [10].  

Existe a possibilidade de o utente apresentar um subsistema de saúde que atue em 

complementaridade com o SNS. Para que o regime de comparticipação com a 

complementaridade seja realizado é necessário proceder à apresentação do cartão de 

beneficiário e fotocopiar-se juntamente com a receita.  

Determinados medicamentos estão sujeitos a legislação específica, tendo por este motivo uma 

comparticipação acrescida por parte do Estado. Para tal, é necessário que o médico prescritor 

mencione na receita o despacho, portaria ou decreto-lei em causa. Os diplomas de 

comparticipações especiais encontram-se no anexo II [14]. 

Existem ainda protocolos de colaboração do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

DM que tem como objetivo permitir o acesso, cada vez mais abrangente e harmonizado, dos 

dispositivos para monitorização e tratamento desta doença por parte dos utentes [15]. A 

comparticipação do Estado no custo de aquisição é de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% do 
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PVP das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos 

[15,16].  

4.1.3 MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Os MG ocupam uma posição relevante nas farmácias. Este é definido como “um medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma FF, e cuja bioequivalência 

com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados” [7]. A comercialização dos MG é mais vantajosa, uma vez que, ao não ter que 

suportar os custos de marca, torna-se mais económica e com preços significativamente mais 

baixos do que os fixados para os similares de marca, o que beneficia não só os utentes, mas 

também o SNS, o qual vê os seus encargos com as comparticipações diminuídos. Deste modo, 

foi introduzido um sistema de preços de referência na comparticipação dos medicamentos pelo 

Estado, legislado pelo Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro, o qual é aplicado aos 

medicamentos comparticipados que estão incluídos em GH. O preço de referência é sempre o 

valor sobre o qual vai incidir a comparticipação do Estado, de acordo com o escalão ou regime 

de comparticipação que lhes é aplicável, sendo atribuído, a cada GH, com base na média dos 5 

medicamentos mais baratos do grupo disponíveis no mercado, valor esse que se subtrai ao PVP 

do medicamento, de forma a dar o valor que o utente paga. Os preços são revistos 

trimestralmente, podendo resultar em alterações nas comparticipações [7,10,17-19].  

Ao longo do estágio deparei-me com um grande desconhecimento da população em geral 

relativamente a este assunto, sendo muitas vezes questionada: “ é igual ao de marca?”, “tem o 

mesmo efeito?”, “porque é mais barato?”. Neste sentido, tentei esclarecer os utentes 

relativamente às suas desconfianças e inseguranças, desmitificando opiniões formadas sem uma 

devida explicação científica, tendo no entanto respeitado sempre o poder de escolha do doente.  

4.1.4 MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes contêm substâncias que têm efeitos a nível do 

SNC, quer por ação direta quer indireta, podendo provocar alterações no comportamento, humor 

e cognição. Com funções sedativas, narcóticas e euforizantes e com uma margem terapêutica 

estreita, são capazes de originar dependência física e psicológica pelo que podem ser alvo de 

uma utilização ilícita. Estas substâncias estão sujeitas a uma legislação específica que determina 

quais os procedimentos a adotar ao longo de todo o circuito do medicamento [20].  

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e respetivas alterações, regula a aquisição, 

armazenamento e condições de circulação dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

[20]. Com a entrada em vigor da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, houve também 

alteração na prescrição e dispensa de medicamentos contendo substâncias psicotrópicas e 

estupefacientes [10]. Na receita médica não podem constar outros medicamentos e é necessário 

o preenchimento de informações específica, no ato de dispensa, como o nome do médico 
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prescritor, os dados do utente (nome, morada, número e data de emissão do bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão e idade) e os dados do adquirente caso não seja o próprio utente 

(nome, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade ou cartão de cidadão e 

idade). No final da venda é também impresso um documento de psicotrópicos, o qual é anexado 

a uma fotocópia da receita [10,20]. 

As farmácias devem conservar em arquivo próprio para o efeito, pelo período de 3 anos, uma 

reprodução em papel ou suporte informático das receitas que incluam medicamentos 

psicotrópicos ou estupefacientes, ordenadas pela data de aviamento. Ainda que o circuito destes 

medicamentos na FC seja semelhante aos dos restantes medicamentos e produtos de saúde, 

todos os processos devem ser registados com rigor uma vez que o INFARMED fiscaliza todas 

as atividades relacionadas com estes medicamentos, controlando periodicamente as entradas e 

as saídas. Este controlo é efetuado através do envio por parte da farmácia, legalmente 

obrigatório, dos registos de aquisição e dispensa destas substâncias [10]. 

Ao longo do estágio, a dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos eram uma 

realidade constante, tendo também participado na organização das receitas no dossier. Aquando 

da receção da encomenda verifiquei se a requisição especial individualizada e o duplicado 

estavam presentes, procedendo depois ao seu arquivo.  

4.1.5 PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Após a venda de um MSRM, é impresso no verso da receita o documento de faturação onde 

constam informações como a identificação da farmácia, data de dispensa, número da receita, 

identificação do lote, letra correspondente à serie do mês, código do operador, nome e 

quantidade de medicamentos dispensados, código do organismo, PVP, valor da comparticipação 

e valor total a ser pago pelo utente. As receitas, após a impressão, são rubricadas, datadas e 

carimbadas pelo funcionário que dispensou o(s) medicamento(s) ao utente e pelo próprio como 

confirmação da dispensa do medicamento e fornecimento de todos os conselhos prestados. 

Posteriormente, as receitas são divididas por subsistema e ordenadas por lote e por ordem 

numérica (de 1 a 30), procedendo-se à sua análise para detetar a existência de algum erro. 

No último dia de cada mês procede-se ao fecho informático dos lotes, sendo emitido o verbete 

de identificação do lote (corresponde às 30 receitas de cada lote reunindo toda a informação 

sobre o conteúdo dos mesmos), a relação do resumo dos lotes (identifica todos os lotes de um 

organismo, apresentando todos os elementos que constam no verbete de identificação mas 

referente aos lotes agrupados) e a fatura mensal dos medicamentos (que contém a identificação 

da farmácia e o respetivo código de inscrição na ANF, fatura, mês e ano a que se refere, 

organismos e número de lotes, valor total do PVP, a comparticipação do Estado e o valor pago 

pelos utentes, o carimbo da farmácia e assinatura do diretor técnico) [9]. 
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Esta foi uma atividade realizada ao longo do meu estágio, tendo sempre a preocupação de no 

final de um atendimento ou mesmo no final do dia conferir se todas as receitas que dispensei 

estavam em conformidade. No mês de agosto fui também a responsável pela primeira 

conferência de todas as receitas, assunto que será abordado mais a frente neste relatório.  

4.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E AUTOMEDICAÇÃO 

Os MNSRM são aqueles que não necessitam de uma prescrição médica para serem cedidos ao 

utente, costumando usualmente designar-se por over the counter (OTC), medicamentos de 

venda livre ou medicamentos de automedicação [22]. 

De acordo com o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, a automedicação é o uso de forma 

responsável de MNSRM, sempre que a finalidade seja o alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade tendo a oportunidade de obter a assistência ou aconselhamento de 

um profissional de saúde [23]. É ainda, de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a 

FC a “instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria do doente” [24]. 

É fundamental que o farmacêutico possua toda a informação necessária para avaliar 

corretamente o problema de saúde de cada utente incluindo a recolha de informação sobre o 

problema de saúde, quais os sintomas e qual a sua duração e se já foram tomados medicamentos 

anteriormente com vista à resolução do problema de saúde atual. Cabe ao farmacêutico avaliar a 

gravidade do problema em questão e reencaminhar para o médico se assim o considerar 

pertinente. Caso o problema de saúde seja de gravidade menor é necessário prestar toda a 

informação necessária ao utente, dispensando apenas medicamentos em caso de manifesta 

necessidade e assegurando a adesão à terapêutica e o uso racional do medicamento [24]. 

O farmacêutico deve ainda alertar para o facto de a automedicação ser apenas para situações 

autolimitadas e tratadas até 5 dias, devendo o utente consultar o médico caso não se constatem 

melhorias significativas ou cura após esse período. São situações passíveis de automedicação: 

constipações, gripes e tosse, febre com duração inferior a 3 dias, garganta irritada, rinite 

alérgica, aftas, gengivites, herpes labial, problemas digestivos como vómitos, obstipação e 

diarreia, hemorróidas, queimaduras solares, verrugas, dores ligeiras ou moderadas (dores de 

cabeça ou musculares), problemas cutâneos e contraceção de emergência [23]. Em 

determinados grupos de doentes como hipertensos, diabéticos, insuficientes hepáticos e renais 

ou grávidas, mulheres a amamentar, crianças com menos de 2 anos de idade, idosos, entre 

outros, são necessários cuidados especiais, estando a cedência de MNSRM desaconselhada. 

Estas foram situações presentes no dia a dia do estágio, tendo-me apercebido que uma grande 

percentagem da população recorre primeiramente à farmácia no sentido de esclarecer dúvidas e 

obter uma rápida resolução do seu transtorno de saúde. Esta é uma tarefa de enorme 

responsabilidade devido às implicações que pode causar na saúde do utente. Tentei sempre 

recolher o máximo de informações de forma a avaliar a gravidade da situação, tentando explicar 
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todas as dúvidas e promovendo sempre o uso racional do medicamento, não hesitando em pedir 

ajuda à equipa da FNC em situações que achei necessária a intervenção de alguém mais 

experiente para avaliar o caso.  

Como exemplo, apresento os seguintes casos: 

- Uma senhora solicitou-me Clavamox® porque a filha, de apenas 3 anos, estava com “dores de 

garganta e é sempre isso que o médico lhe receita”. Referi que os antibióticos são MSRM e que 

apesar de ser uma situação semelhante com outras que a criança pode ter tido, não significa que 

necessite de um antibiótico para o tratamento da mesma. Expliquei-lhe devidamente as 

consequências do uso de antibióticos em situações que não as indicadas como o aparecimento 

de resistências. Uma vez que já se encontrava a tomar Ben-u-ron® xarope há mais de 3 dias, 

pois também apresentava febre e não mostrava melhorias, aconselhei-a a recorrer ao médico.  

- Semanalmente apareciam casos de utentes que recorriam à FNC no sentido de obterem 

antigripais. Quando questionados sobre os sintomas, a grande maioria dos casos apresentava 

apenas espirros e congestão nasal, aos quais expliquei que com aqueles sintomas o uso de um 

antigripal era desnecessário uma vez que não apresentava sintomas que justificassem o uso do 

mesmo. Um exemplo foi um individuo jovem que recorreu a farmácia porque segundo ele 

estava “com gripe que persistia há mais de uma semana”, à qual se automedicou com Cêgripe®, 

porque “era o que tinha em casa”. Questionei-o sobre os sintomas e percebi que estava com 

tosse com expetoração, espirros e corrimento nasal, tendo-lhe explicado que seria mais 

adequada a toma de um xarope expetorante e a ingestão de líquidos e a toma de Telfast®120, 

para o alívio dos sintomas descritos. 

- Um senhor recorre a farmácia porque o filho de 2 anos apresentava diarreia e como não 

conseguia contactar o pediatra queria uma opinião para saber como agir. Questionei-o sobre a 

presença de outros sintomas, alguma alteração nos hábitos alimentares, quantas dejeções por dia 

e como eram as fezes e pude perceber que a criança estava com diarreia há 2 dias, com fezes 

aquosas e cerca de 8 dejeções por dia, apresentando também febre à qual lhe foi dado Brufen® 

xarope pelos pais. Uma vez que se tratava de uma criança e de apresentar critérios de gravidade 

como febre (38ºC) e mais de 6 dejeções por dia aconselhei-o a dirigir-se ao centro de saúde, 

reforçando a importância da hidratação neste tipo de situações. 

- Casos de aconselhamento em grávidas eram uma constante, tanto para o tratamento de 

obstipação, diarreia, como azia e regurgitação. Dado o grupo em causa e a delicadeza do mesmo 

confirmava sempre com a equipa se era correto dispensar certo produto e qual o mais adequado. 

Com a prática comecei a fazê-lo de modo mais independente, de modo que, e dependendo 

sempre de cada caso, aconselhava: para a obstipação Laevolac®, Dragagel®, xarope de maçãs 

reinetas® ou leite de Magnésia Phillips®, salientando sempre a sua utilização com precaução e 

apenas num curto tempo e a importância das medidas não farmacológicas como ingestão de 

fibras e líquidos e a prática de exercício físico; para a diarreia explicava que o Imodium® não 
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deve ser utilizado na gravidez, explicava a importância da reidratação oral e aconselhava a 

utilização de probióticos (por exemplo o Atiflor® ou Zir-Fos®) e no caso da azia e regurgitação 

tentei sempre alertar para as medidas não farmacológicas, como refeições leves e evitar 

refeições em horas tardias, e a terapêutica farmacológicas nos casos que considerava necessário, 

devido ao desconforto causado à utente, aconselhava Rennie®, Reduflux® ou Gaviscon®.   

5. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

5.1 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

É de salientar o interesse crescente das pessoas na aquisição de medicamentos e produtos de uso 

veterinário. Neste sentido a FNC dispõe de uma variedade de medicamentos para o controlo de 

patologias, desparasitantes internos e externos, suplementos alimentares e produtos de higiene, 

existindo uma área da farmácia dedicada ao “Espaço Animal”. Existe uma grande procura de 

aconselhamento relativo, não só a animais de estimação, mas também a animais de exploração. 

Ao longo do estágio várias foram as vezes em que me solicitavam medicamentos para “mal 

rubro dos porcos”, “tosse das galinhas”, “olhos vermelhos dos coelhos”, “pieira das ovelhas”, 

entre outras patologias. Como não me sentia preparada para responder às questões relacionadas 

com animais de exploração fazia sempre este tipo de atendimentos acompanhada com um 

profissional de saúde da FNC, estando atenta ao aconselhamento prestado. Neste sentido, 

considero de extrema importância que a Faculdade de Farmácia dê mais relevância a este tipo 

de medicamentos, para que os seus alunos sejam capazes de responder a este tipo de questões e 

proporcionar um melhor aconselhamento.  

5.2 PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

O Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2009, de 19 

de maio, define produtos de cosmética como “qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, (…), com a finalidade 

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

em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [25,26]. 

Deparei-me quase diariamente com situações de aconselhamento de produtos de cosmética e 

higiene pessoal na FNC, e rápido percebi que uma constante atualização e busca de informação 

é de extrema importância dada a elevada quantidade de marcas existentes no mercado, sendo 

fundamental o farmacêutico saber avaliar qual o mais adequado para o utente. As situações mais 

comuns foram a procura de proteção solar, produtos antirrugas e tratamento acneico, no caso da 

dermocosmética, e nos produtos de higiene, situações de infeções vaginais e urinárias que 

necessitam de uma higiene intima cuidada e diária. Notei uma crescente procura de informações 

por parte do utente, demonstrando um maior cuidado e preocupação no que diz respeito a esta 

área, uma vez que optam por uma opinião profissional de determinado produtos para uma 
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situação específica em vez de comprarem o produto em locais onde este aconselhamento não 

seria prestado.  

Participei também em duas formações, as quais considerei de extrema importância, pelos 

motivos atrás referidos (anexo III). 

5.3 PRODUTOS DE PUERICULTURA E OBSTETRÍCIA  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro, entende-se por artigo de 

puericultura qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a 

alimentação e a sucção das crianças [27]. Incluem-se neste tipo de produtos, acessórios como 

tetinas, chupetas, biberões, escovas de dentes e outros.  

Na área de obstetrícia existe uma grande procura de soutiens de amamentação, cintas pré e pós-

parto, cremes antiestrias e de hidratação, entre outros produtos. 

Esta foi uma das áreas na qual senti mais dificuldade na parte de aconselhamento, dada a 

população que abrange com características muito específicas. No entanto, pesquisei o máximo 

de informação possível, tendo sempre o apoio da equipa que se prontificava a explicar-me 

qualquer dúvida sobre um determinado produto para que o meu aconselhamento fosse eficaz e 

seguro. Com o tempo e já mais informada, dispensei inúmeras vezes chupetas e biberões bem 

como cintas pré-parto e cremes antiestrias e de hidratação. 

5.4 DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos; são regulados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho 

[28]. 

Na FNC é possível encontrar cintas e faixas de contenção abdominal, pulsos e pés elásticos, 

material de penso, seringas, meias de compressão, sacos coletores de urina, entre outros.  

5.5 PRODUTOS FITOTERÁPICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Os produtos fitoterápicos são regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, 

incluindo as suas condições de fabrico e distribuição [7]. Por serem produtos naturais, os utentes 

não os encaram, muitas das vezes, como medicamentos, cabendo ao farmacêutico alerta-los para 

as possíveis interações medicamentosas e efeitos secundários destes produtos. Na maioria dos 

casos os utentes não procuravam aconselhamento, pedindo determinado produto porque lhe foi 

aconselhado por um profissional, ou porque já toma há bastante tempo e se sente bem ou lhe foi 

recomendado por um amigo. Neste sentido, tentei sempre perceber se era o mais adequado, se 

tomava outros medicamentos, entre outras questões que achava pertinentes para assegurar a 

segurança e eficácia do produto. 

Os suplementos alimentares eram muito procurados na FNC, principalmente os que são 

utilizados para estimular a memória, concentração e diminuir a fadiga e stress. Notei que no 
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início do estágio os mais procurados eram os de emagrecimento enquanto que em setembro 

houve uma crescente procura de complexos vitamínicos. Sempre que dispensava algum 

suplemento explicava a importância de uma alimentação saudável que não pode ser substituída 

pela suplementação alimentar, que é apenas um complemento.   

5.6 PRODUTOS DIETÉTICOS E DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Os produtos destinados a uma alimentação especial possuem uma composição diferente ou 

processo de fabrico especial que os diferencia dos alimentos de consumo comum. Estes 

produtos são regulados pelo Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, e destinam-se a pessoas 

com condições fisiopatológicas ou fisiológicas que impliquem um aporte nutritivo adicional 

[29]. Estão incluídos os leites de transição e preparados para latentes, produtos para pessoas 

com DM, intolerância ao glúten, bem como os produtos dietéticos, tanto os de reduzido teor 

energético como os hipercalóricos.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de dispensar estes produtos. A procura de leites de 

transição era muito frequente, tendo prestado aconselhamento no sentido de esclarecer as 

inúmeras dúvidas principalmente por parte daqueles que eram pais pela primeira vez. Tive 

também o caso de um adolescente com Fenilcetonuria ao qual dispensei uma receita de Milupa 

PKU2® e PKU Cooler®, apercebendo-me da sua importância na qualidade de vida daqueles 

que os procuram dada a restrição alimentar a que estão sujeitos e o impacto da mesma no dia a 

dia dos utentes.   

5.7 MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

O Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, regula a prescrição e a preparação de medicamentos 

manipulados. De acordo com o estabelecido neste decreto-lei, medicamento manipulado é 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [30].  

Ao longo do estágio não tive oportunidade de realizar medicamentos manipulados, uma vez que 

é uma prática pouco abordada em farmácias situadas em vilas, onde a prescrição deste tipo de 

medicamentos é pouco comum.  

 

6. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 
Numa sociedade cada vez mais exigente, é fundamental que a farmácia procure, não apenas 

ceder medicamentos e outros produtos de saúde, mas também diferenciar os seus serviços de 

prestação de cuidados de saúde, quer através do acompanhamento de doentes crónicos 

(diabéticos e hipertensos), monitorização de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, e recolha de 

medicamentos com o intuito de sensibilizar a população para as boas práticas ambientais.  
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6.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

É possível na FNC a medição da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos como os níveis de 

glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. Após a obtenção de resultados, os valores 

são anotados num cartão, explicando o farmacêutico o significado clínicos dos mesmos, 

alertando para a importância de um estilo de vida saudável e analisando os erros dos hábitos de 

vida ou medicação do utente. Esta foi uma das funções desempenhadas desde o primeiro dia de 

estágio, com o qual pude conquistar a confiança dos utentes habituais da farmácia, através do 

esclarecimento de todas as dúvidas e conselhos prestados.  

No sentido de atingir as populações mais isoladas do concelho de Cinfães, a FNC numa parceria 

com o Projeto EIRA irá realizar vários rastreios gratuitos, durante o mês de outubro, novembro 

e dezembro (anexo VI) dos quais terei a oportunidade de participar. Esta iniciativa é de extrema 

importância visto que vai permitir a monitorização de doentes já diagnosticados e medicados, 

bem como a identificação de novos casos em populações que não têm um acesso fácil a 

unidades de saúde. 

6.2 ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E INJETÁVEIS  

Na FNC é também possível a administração de vacinas e injetáveis não incluídas no Protocolo 

Nacional de Vacinação, de acordo com a Portaria n.º1429/2007, de 2 de novembro, sendo esta 

administração efetuada por profissionais devidamente qualificados para o efeito [31]. Durante o 

meu percurso na FNC tive a oportunidade de realizar um curso de administração de vacinas e 

injetáveis. 

 

6.3 VALORMED® 

O ValorMed® é a sociedade que gere os resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso 

tendo como intuito a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública [32]. O 

farmacêutico deve sensibilizar a população a aderir a esta iniciativa, fazendo com que os utentes 

entreguem os medicamentos fora do PV e resíduos de embalagens para serem colocados em 

contentor próprio na farmácia.  

 

7. INTERAÇÃO FARMACÊUTICO/DOENTE/ MEDICAMENTO 
O farmacêutico enquanto profissional de saúde devidamente habilitado para a cedência de 

medicamentos, deve assegurar-se que o utente recebe e compreende toda a informação, seja oral 

e/ou escrita, de maneira a que se verifique a adesão à terapêutica e o correto uso dos 

medicamentos. Para que tal seja possível, é fundamental que sejam considerados vários fatores 

na interação farmacêutico/doente/medicamento, sempre em prol da saúde e bem-estar dos 

utentes.  

No decorrer do estágio, tive a oportunidade de contactar com vários tipos de pessoas, tendo que 

adaptar o atendimento às mesmas em função do seu nível sociocultural. A informação cedida 

deve ser simples, clara e compreensível sendo que no caso de doentes idosos é necessária uma 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

18 
Ana Cláudia Amaral Pinto | 200904707 

atenção acrescida, pois muitas das vezes são polimedicados e analfabetos. A comunicação com 

este tipo de utentes deve ser completamente esclarecedora, explicando a importância da toma 

correta dos medicamentos, de modo a obterem-se os resultados desejados. 

Durante o atendimento é importante que se estabeleça uma relação de confiança e cumplicidade 

entre o farmacêutico e o utente para que se verifique uma boa adesão à terapêutica e medidas 

não farmacológicas. Na FNC a equipa conhece o nome da maioria dos utentes, ajudando-os 

muitas das vezes não só com problemas de saúde como também com problemas pessoais, sendo 

esta relação tão próxima extremamente vantajosa. Toda a informação prestada pelo utente ao 

farmacêutico encontra-se sujeita a sigilo profissional como previsto no Artigo 30º do Código 

Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos [33]. 

Um outro fator a ter em consideração é o fato de nenhum medicamento ser inócuo e, por vezes, 

poderem surgir efeitos indesejáveis e RAM no decorrer do seu uso. É dever do farmacêutico 

alertar o utente para este tipo de acontecimentos, e caso tome conhecimento de possíveis RAM, 

descritas ou não no resumo das caraterísticas do medicamento, notificar o INFARMED [34]. O 

registo da suspeita de RAM deve ser efetuado, tão cedo quanto possível e preferencialmente 

online. Para que a notificação seja válida, deve cada notificação conter, no mínimo, um doente 

identificável, um médico identificado, um ou mais medicamentos suspeitos e uma suspeita de 

RAM [34,35].  

 

8. PARTE 2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

ATIVIDADE A 
 

8.1 O MEDICAMENTO E O DOENTE GERIÁTRICO 

Dado o elevado número de população idosa que frequenta a FNC, e após diálogo com o Dr. 

Jacob, consideramos que seria pertinente abordar o tema “o medicamento e o doente geriátrico”, 

visto que, quase diariamente, surgiam dúvidas por parte desta grupo etário que é o principal 

consumidor de medicamentos da FNC, no sentido de não só aprofundar os meus conhecimentos 

e deste modo esclarecer da melhor forma todas as questões colocadas por parte dos mesmos, 

como também combater as lacunas que a FNC apresentava relativamente a este assunto. 

Elaborei também o cartão “Os meus medicamentos” (anexo V) e o panfleto “Idosos e 

Medicamentos – Uso Seguro” (Anexo VI) no qual consta informação útil e com uma linguagem 

adaptada ao público geral. 

8.1.1 INTRODUÇÃO  

A proporção de pessoas idosas tem vindo a aumentar progressivamente a nível mundial, 

refletindo-se nos sistemas de saúde e a nível económico. Entre 2001 e 2012 houve, em Portugal, 

um aumento da percentagem de idosos (população com mais de 65 anos de idade) de 16,6% 

para 19,4%, significando assim que o nosso país mantém a tendência de envelhecimento 
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demográfico. Em resultado destas alterações, o índice de envelhecimento aumentou de 103 para 

131 idosos por cada 100 jovens, havendo também uma diminuição da taxa bruta de mortalidade 

durante o mesmo período de tempo [36.] 

Nas últimas décadas, os medicamentos têm contribuído para a eficiência dos sistemas de saúde 

por se revelarem um meio custo-efetivo para a redução da carga de doenças e mortalidade, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida [37].  

O envelhecimento é um processo intrínseco, progressivo e generalizado de deterioração física 

que ocorre ao longo do tempo, sendo acompanhado de alterações fisiológicas, metabólicas e 

funcionais do organismo, com consequentes alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. 

No entanto ser-se idoso não significa ser-se doente, mas o envelhecimento tem associados 

alguns riscos para a saúde, pelo que com alguma frequência o idoso pode apresentar mais do 

que uma patologia e consequentemente precisar de vários medicamentos. Ao aumento no 

consumo de medicamentos pelos idosos corresponde uma maior probabilidade de aparecimento 

de efeitos adversos e interações, que devem ser prevenidos de modo a garantir o uso seguro dos 

medicamentos [38].   

Com isto, convém investir, desde cedo, na promoção de políticas públicas de prevenção e 

combate às enfermidades associadas à longevidade da população, realizando campanhas que 

promovam hábitos de vida saudáveis como a prática de exercício físico, alimentação cuidada, 

uso racional dos medicamentos e redução de hábitos tabágicos, alcoólicos, entre outros; sendo 

fundamental o papel do farmacêutico neste âmbito. 

8.1.2 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO 

Com o envelhecimento ocorre uma diminuição progressiva da capacidade do organismo para 

manter a homeostasia face a desafios a que está sujeito, sofrendo assim alterações em alguns 

órgãos e sistemas com perda de funcionalidades [39,40]. Na tabela 1 podemos encontrar as 

principais alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento. 

 

Tabela 1: Alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento [adaptado de 39,41,42] 

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS ASSOCIADAS AO ENVELHECIMENTO 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Água corporal Total 

 Massa corporal Total 

 Relação entre a gordura total e o peso 

 ou  = da albumina sérica 

 da α1-glicoproteina ácida 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 Sensibilidade à estimulação β-adrenérgica 

 Atividade dos barorrecetores 

 Débito cardíaco 

 Resistência periférica total 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL  Peso e volume cerebral 
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 Velocidade de condução nervosa 

 Sensibilidade de recetores térmicos e táteis 

 Horas de sono e REM 

Alterações da função cognitiva e comportamental 

Dificuldade no tratamento de novas informações 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Atrofia da função tiróidea 

Menopausa e Andropausa 

 Incidência de DM e outras doenças da Tiróide 

SISTEMA GASTROINTESTINAL 

 pH gástrico 

 Tempo de esvaziamento gástrico 

      Fluxo sanguíneo e salivar 

     Motilidade intestinal 

     Superfície de absorção intestinal 

SISTEMA RENAL 

 Taxa de Filtração Glomerular 

 Fluxo sanguíneo renal 

 Secreção tubular 

 Síntese de renina 

 Atividade da 1-α-hidroxilase 

 Fração de filtração 

 

 

 

SISTEMA IMUNITÁRIO 

 

 

 Imunidade celular 

     Função das células T 

     Função das células B  

 IL-6 e    da IL-2 

 Resposta de anticorpos a antigénios específicos 

 Autoanticorpos naturais 

SISTEMA PULMONAR 

 Força da musculatura pulmonar 

 Superfície alveolar total 

 Capacidade vital e volume expiratório máximo 

SISTEMA MÚSCULO-

ESQUELÉTICO 

        Sarcopenia 

 Da rigidez de cartilagens, tendões e ligamentos 

        Lentidão do andar (dificuldades em manter o equilíbrio) 

        Osteopenia e Osteoporose 

SISTEMA GENITURINÁRIO 

       Atrofia vaginal após menopausa 

Hipertrofia da próstata 

Incontinência relacionada com a idade 

FÍGADO  Dimensões e do fluxo sanguíneo hepático 

PELE E ANEXOS 

 Proliferação de queratinócitos, melanócitos e fibroblastos 

 Síntese de matriz extracelular 

 Elasticidade da pele 

Formação de manchas hiperpigmentadas 

 Fragilidade dos vasos (equimoses fáceis) 
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ALTERAÇÕES 

SENSORIAIS 

VISÃO 

Presbiopia 

Dificuldade na adaptação ao escuro e na discriminação das cores 

 Captação das formas em movimento 

AUDIÇÃO 
Presbiacusia 

Défice no processamento central 

8.1.3 AS DOENÇAS NO IDOSO 

Não há doenças específicas desta população, no entanto a apresentação das patologias pode ser 

diferente das restantes faixas etárias, apresentando-se muitas vezes de forma atípica ou 

sobrepondo-se os sinais e sintomas dos processos patológicos a alterações normais do 

envelhecimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as condições crónicas mais 

frequentes no idoso são: doenças cardiovasculares, hipertensão, enfarte, diabetes, cancro, 

doença pulmonar obstrutiva crónica, condições músculo-esqueléticas (como artrite e 

osteoporose), perturbações mentais (maioritariamente demência e depressão), e cegueira ou 

perda parcial da visão [43].  

O desconhecimento das particularidades do processo de envelhecimento pode gerar 

intervenções capazes de piorar o estado de saúde da pessoa idosa – iatrogenia, que representa 

todo o maleficio causado pelos profissionais de saúde [39,40]. 

8.1.4 O MEDICAMENTO E O ENVELHECIMENTO 

Um dos determinantes dos problemas relacionados com os medicamentos que ocorrem nos 

idosos resulta essencialmente da sua vulnerabilidade fisiológica aos efeitos adversos do 

medicamento e da incapacidade de recuperação dos órgãos e sistemas para manutenção da 

homeostasia. Face ao declínio das funções fisiológicas e outras mudanças no organismo do 

idoso, ocorrem alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, podendo induzir uma resposta 

farmacológica diferente da de grupos mais jovens [40]. 

A. ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS 

A farmacocinética inclui os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção 

(ADME), definida de forma simplista como o que o organismo faz ao fármaco, podendo sofrer 

modificações devido às alterações fisiológicas descritas anteriormente. Com a idade, há 

modificações em todas estas áreas, algumas clinicamente mais relevantes. O metabolismo e 

excreção de muitos fármacos diminuem, sendo então necessário o ajuste das doses dos 

fármacos. A alteração farmacocinética mais importante no idoso é a diminuição da excreção 

renal [44, 45]. 

a) ABSORÇÃO 

De um modo geral, o aumento do pH gástrico, redução da secreção gastrointestinal, aumento no 

tempo de esvaziamento e menor motilidade gastrointestinal, diminuição do número de células 

epiteliais da mucosa intestinal e redução da área de superfície de absorção intestinal, traduz-se 
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numa menor velocidade de absorção dos medicamentos administrados por via oral, esperando-

se assim uma diminuição na absorção de fármacos administrados por esta via. No entanto o 

significado destas alterações no idoso tende a ser clinicamente irrelevante [45,46]. 

As alterações na absorção, relacionadas com a idade, dependem também da via pela qual o 

fármaco é administrado. A absorção por via intramuscular e dérmica pode estar alterada, uma 

vez que o idoso apresenta atrofia cutânea reduzindo a absorção dérmica, podendo esta ser 

também influenciada pela diminuição da perfusão sanguínea cutânea, aumento da 

queratinização e do conteúdo lipídico, bem como a diminuição da hidratação que prejudicam a 

absorção a este nível [46]. A via intramuscular pode estar também comprometida devido à 

diminuição do fluxo sanguíneo periférico e da massa muscular, não sendo também recomendada 

uma vez que a absorção parece ser errática e extremamente dolorosa [45, 46]. 

b) DISTRIBUIÇÃO 

Ocorrem alterações significativas na composição corporal com avançar da idade, havendo um 

aumento do teor de gordura e uma diminuição da massa muscular e do teor de água corporal. No 

idoso a distribuição dos fármacos pode distinguir-se pelas diferenças na composição corporal e 

na ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas. A quantidade de água corporal decresce 10-

15% até aos 80 anos [45]. Portanto, o volume de distribuição (VD) de fármacos hidrofílicos 

diminui nos idosos. Consequentemente a administração de doses equivalentes às dos adultos 

jovens pode resultar em concentrações plasmáticas mais elevadas, tornando-se mais 

preocupante para fármacos de estreita margem terapêutica. A gordura corporal, em 

contrapartida, aumenta em média 18-36% nos homens e 33-45% nas mulheres, e, 

consequentemente, o VD de fármacos lipossolúveis, parece aumentar no idoso. Isto pode 

aumentar o tempo de semivida (T1/2) do fármaco o que pode levar a um efeito terapêutico mais 

prolongado e até potenciar o risco de toxicidade [45,48-52]. 

As concentrações de albumina sérica podem estar mais baixas ou permanecer inalteradas, 

enquanto a α1-glicoproteína ácida tende a estar aumentada com a idade. É importante destacar 

que no idoso polimedicado, a fração livre de um fármaco pode aumentar substancialmente se 

um segundo fármaco o deslocar das proteínas plasmáticas, podendo facilmente desencadear 

efeitos tóxicos [49]. Este tipo de interação farmacocinética tem um acentuado impacto clínico 

nos fármacos que se ligam às proteínas plasmáticas numa extensão superior a 90%, como por 

exemplo os Antiinflamatórios Não Esteróides (AINEs) e anticoagulantes como a varfarina 

[46,53].  

c) METABOLISMO 

O fígado é o principal local de metabolismo ou biotransformação de fármacos [46]. Com a 

idade, o volume hepático diminui cerca de 25-35%, enquanto o fluxo sanguíneo hepático está 

reduzido em cerca de 40% [40, 54].  
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O efeito de primeira passagem também sofre alterações com a idade, havendo uma redução de 

1% por ano após os 40 anos, resultando que para determinada dose oral os idosos apresentam 

uma maior quantidade de fármaco circulante. Por outro lado, os pró-fármacos não são 

biotransformados a metabolitos ativos, o que compromete a eficácia do tratamento [53,55].  

d) EXCREÇÃO 

A função renal possui uma importância elevada na terapêutica do idoso, dado que diminui 

progressivamente com a idade. Mesmo sem insuficiência renal, a filtração glomerular no idoso é 

de 30-50% inferior à do adulto, reduzindo-se também as funções tubulares e o fluxo sanguíneo 

renal. A partir dos 50 anos de idade observa-se: redução do peso renal e do número de 

glomérulos, espessamento da membrana basal e aumento do número de glomérulos 

esclerosados. Estes processos naturais estão acelerados quando coexiste alguma doença. A 

redução do fluxo sanguíneo renal é de 10% por cada década de vida após a 4º década de idade. 

Os fatores apontados e a redução da taxa de filtração glomerular ocasionam declínio global da 

função renal acima dos 60 anos, alterações estas que são de considerar para fármacos 

eliminados por filtração glomerular, particularmente se possuírem uma margem terapêutica 

estreita, como é o caso da digoxina, sais de lítio, aminoglicosídeos entre outros, tendo em conta 

o aumento da toxicidade a que os doentes estão sujeitos [40,53,54,56].  

O estado da função renal no sénior sobre a influência dos processos fisiológicos normais e do 

efeito de patologias comuns, designadamente da hipertensão arterial e da DM. A redução da 

função renal predispõe também para a ocorrência de interações por diferentes mecanismos, 

sendo os mais comum a competição entre fármacos para a eliminação renal, com eventual 

acumulação de um ou dos 2 fármacos [57].   

B. ALTERAÇÕES FARMACODINÂMICAS 

A farmacodinâmica, definida como o que o fármaco faz ao organismo, envolve os mecanismos 

de interação entre o fármaco e o recetor-alvo dos quais resulta uma resposta terapêutica [46]. As 

diferenças em relação aos adultos não dependem apenas da concentração de fármaco, mas 

também do número de recetores no órgão alvo, da transdução do sinal e dos processos que 

tendem a preservar a homeostasia, sendo aqui que ocorrem as principais alterações com o 

avançar da idade, de tal modo que a diminuição destes componentes compromete a magnitude 

do efeito farmacológico e a sensibilidade do individuo ao fármaco [40,47]. Efeitos secundários 

inexistentes nos jovens podem ser graves nos idosos devido à falta de capacidade de 

recuperação dos processos homeostáticos, como por exemplo a hipertensão ortostática, que 

enquanto um jovem tem grande capacidade de recuperação, para um sénior pode ser fatal, 

ocorrendo em 20% dos indivíduos com mais de 65 anos e em 30% para aqueles com mais de 75 

anos, sendo agravada por fármacos com atividade simpaticolítica (bloqueadores α, fenotiazidas, 

antidepressivos tricíclicos), diuréticos e vasodilatadores (álcool e nitratos). As alterações no 
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balanço ortostático e da manutenção posicional do idoso contribuem para as quedas neste grupo 

etário, e estas para fraturas que podem ter consequências graves [46-49].  

8.1.4.1  DOSES DOS MEDICAMENTOS NO SÉNIOR 

Das noções apresentadas relativamente às alterações fisiológicas do envelhecimento, alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas comuns do doente geriátrico, a terapêutica 

medicamentosa segura obriga a cuidados acrescidos neste grupo etário, particularmente em 

relação à escolha do medicamento e respetivas doses. Doses de medicamentos que são seguras 

nos doentes mais jovens podem ocasionar RAM no idoso. No entanto não existe um 

nomograma baseado na idade para ajuste posológico uma vez que há uma grande 

heterogeneidade na resposta, não permitindo a aplicação de regras simples que possam ser 

aplicadas a toda a população. Existem algumas orientações que consistem na redução da dose 

em função do grau de capacidade de eliminação do doente, podendo ser aplicadas guidelines 

para acerto posológico, no entanto estas não entram em linha de conta com a alteração da 

sensibilidade do doente aos medicamentos, visto ser desconhecida. Deste modo, recomenda-se 

que a dose inicial no idoso seja mais baixa, sendo posteriormente aumentada em função da 

resposta e da tolerância do doente à terapêutica [47,50,55].  

8.1.4.2  FÁRMACOS AFETADOS PELA IDADE 

Se as alterações farmacocinéticas implicam ajustes posológicos, a sensibilidade do idoso a 

determinados grupos de fármacos obriga a que a terapêutica seja criteriosamente decidida para 

que seja garantida a segurança. O reconhecimento da resposta anormal a determinados fármacos 

e o risco que envolve para o doente tem orientado diversos grupos de peritos para a investigação 

face aos medicamentos inapropriados para o idoso, havendo tabelas que auxiliam os 

profissionais de saúde a escolher a terapêutica mais segura [57].  

Os grupos e os medicamentos que são afetados pela idade, as RAM e as interações que estão 

aumentadas e que obrigam a precauções especiais estão apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2: Caraterísticas de fármacos administrados ao doente geriátrico [57]. 

GRUPO FARMACO-

TERAPÊUTICO 

FÁRMACO A USAR COM 

PRECAUÇÃO 

SITUAÇÕES AGRAVADAS 

REAÇÕES ADVERSAS INTERAÇÕES 

ANALGÉSICOS 

Opióides: níveis mais elevados 

no idoso – petidina, 

dextropropoxifeno; 

AINEs de longo T1/2: 

piroxicam. 

Náuseas, hipotensão e 

efeitos no SNC. 

 

Retenção hídrica.  

 

DIGITÁLICOS 

Digoxina: Redução da 

excreção renal pelo se 

recomenda a redução da dose.  

Aumento do risco de 

toxicidade aos digitálicos. 
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DIURÉTICOS 

Tiazidas e Diuréticos de Ansa: 

usar a dose mais baixa 

possível. 

Hiponatremia, hipotensão 

postural e incontinência 

urinária. 

Com corticosteróides 

causam hipocalemia.  

Os poupadores de 

potássio causam 

hipercalemia.  

ANTI-

HISTAMINICOS 

Por excreção reduzida ocorrem 

níveis mais elevados. 

Usar dose mais baixa possível. 

Confusão mental.  

VARFARINA 
Efeito anticoagulante 

aumentado. 
Hemorragia.  

IECAs  

Aumento do risco de 

alteração renal e 

hipotensão. 

 

BLOQUEADORES Β-

ADRENÉRGICOS 

Iniciar com doses baixas. 

Atenolol e sotalol originam 

níveis mais elevados. 

Propanolol tem metabolismo 

de 1º passagem inferior, níveis 

podem estar aumentados.  

Bradicardia e precipitação 

de insuficiência cardíaca.  

Com o verapamil, 

quinidina e desopiramida 

causam dissociação 

aurículo-ventricular e 

descompensação 

cardíaca.  

BENZODIAZEPINAS 

Doses baixas durante o mínimo 

tempo possível. Preferir os de 

curto T1/2 como lormetazepam. 

Efeitos depressores do 

SNC aumentados. 
 

FENOTIAZIDAS 
Doses baixas com 

monitorização.  

Risco de discinesia tardia, 

efeitos extrapiramidais, 

anticolinérgicos (retenção 

urinária, obstipação). 

Com metoclopramida 

causam efeitos 

extrapiramidais.  

ANTI-

PARKINSÓNICOS 

Levedopa: usar doses mais 

baixas possíveis.  

Anticolinérgicos: efeitos 

aumentados. 

Levedopa: Confusão, 

hipotensão postural e 

psicose. 

Anticolinérgicos: 

obstipação, boca seca e 

obstrução urinária. 

Selegilina: agitação e 

confusão.  

Hipertensão pela 

levedopa com tricíclicos.  

TRICICLICOS   

Com disopiramida e anti-

histamínicos causam 

hipertensão. 

8.1.4.3  SEGURANÇA MEDICAMENTOSA 

As decisões no idoso são difíceis de tomar, desconhecendo-se com exatidão como cada 

individuo reage e também qual a concentração sérica ideal para cada fármaco, atendendo à 

grande variação individual. Frente a um doente geriátrico há que avaliar a verdadeira 

necessidade de tomar medicamentos, reduzir ao mínimo possível o número de medicamentos a 
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utilizar, rever periodicamente a terapêutica para suspender os medicamentos que deixam de ser 

necessários e/ou alterar a dose em função da resposta do doente [57,60].  

Deve ainda ter-se atenção ao facto de alguns medicamentos poderem descompensar ou agravar 

algumas doenças crónicas. São exemplos destas situações [57]: 

1. Agravamento da insuficiência cardíaca por: bloqueadores β-adrenérgicos; antagonistas 

dos canais de cálcio e disopiramida. 

2. Agravamento da doença vascular periférica por precipitação de claudicação por: 

bloqueadores β-adrenérgicos. 

3. Agravamento de doença renal por: AINEs e aminoglicosídeos. 

4. Agravamento de glaucoma, obstipação, retenção urinária e alteração da função 

cognitiva por: antimuscarínicos. 

8.1.5 POLIMEDICAÇÃO 

A elevada prevalência da polimedicação na população idosa deve-se ao facto dos pacientes 

geriátricos serem maiores consumidores de fármacos que os adultos jovens, podendo estar 

relacionado com o maior número de patologias crónicas inerentes à idade mas também a uma 

maior frequência dos serviços de saúde, com intervenção de múltiplos prescritores e algumas 

vezes com duplicação de tratamentos [61]. Não existe uma definição para polimedicação, tendo 

sido definida de várias formas, como o uso de muitos medicamentos, a toma de mais 

medicamentos do que os indicados para a situação clinica do doente, regime terapêutico que 

inclua pelo menos um medicamento desnecessário, e ainda o uso de 5 ou mais medicamentos. 

Apesar de mais comumente se referir a medicamentos prescritos, é importante também 

considerar o número de OTC e suplementos utilizados [61-64].  

O uso de medicamentos é um componente essencial para a prevenção, tratamento e, quando 

possível, cura da doença, no entanto, a polifarmácia tem impactos negativos, tais como, 

aumento da probabilidade de RAM, interações medicamentosas, não aderência à terapêutica, 

diminuição do estado funcional, síndromes geriátricas e também um maior custo [61,63]. 

São vários os fatores que contribuem para a polimedicação, como o desejo expresso pelo doente 

numa consulta de ser medicado; a omissão da toma de certos medicamentos que não são do 

conhecimento do médico, tanto por automedicação como pelo facto de recorrer a vários médicos 

não explicando devidamente os medicamentos que já toma, podendo haver duplicação de 

medicamentos; não relatar todos os sintomas que poderão ser devido à terapêutica 

farmacológica ou até mesmo uma má interpretação por parte dos profissionais de saúde na 

avaliação dos mesmos, o que poderá levar as chamadas “cascatas de prescrição”[65]. 

Para se entender e prevenir a polimedicação, além de tratar as suas complicações, o profissional 

de saúde que atende o público geriátrico deve ter o conhecimento que abrange desde as 

alterações orgânicas próprias do envelhecimento, que irão influenciar o metabolismo dos 
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fármacos, como também a farmacologia dos medicamentos prescritos, as suas interações 

medicamentosas e RAM, as dificuldades encontradas pelo idoso no cumprimento do regime 

terapêutico e a realidade socioeconómica do utente [65].  

8.1.6 ADESÃO À TERAPÊUTICA 

A OMS definiu a adesão à terapêutica a longo prazo, como “a extensão em que o 

comportamento de um indivíduo com a utilização de medicamento e cuidados de saúde, 

alimentação e estilos de vida, está de acordo com as recomendações de um profissional de saúde 

e com as quais concorda”. A adesão à terapêutica é um indicador de qualidade nos sistemas de 

saúde que pretendam uma prestação de cuidados segura e eficaz, sendo particularmente 

relevante nos doentes crónicos [66,67]. O farmacêutico tem um papel fundamental na promoção 

da adesão à terapêutica, através de aconselhamento, intervenções comportamentais e a sua 

integração com os outros profissionais de saúde e a abordagem da adesão de uma forma 

multifatorial permitiria maximizar os resultados obtidos. 

A não adesão à terapêutica tem grande prevalência nos pacientes geriátricos. Nas patologias 

crónicas a adesão à terapêutica adquire particular importância: a OMS estima que, nos países 

desenvolvidos, apenas 50% dos doentes crónicos cumprem o tratamento acordado com o 

profissional de saúde, condicionando a economia, o bem-estar e a qualidade de vida [66].  

A não adesão à terapêutica tem sido relacionada com diversos fatores, como a quantidade diária 

de medicamentos a administrar, a dificuldade de deglutição, a negação ou medo da doença, 

ideia de suicídio, falta de confiança no profissional de saúde, dificuldades económicas, 

suspensão da medicação para a toma de bebidas alcoólicas, nível educacional/cultural do 

doente, esquecimento e automedicação. Por outro lado, os tratamentos crónicos ou de longa 

duração têm esquemas terapêuticos que exigem um grande empenho do doente e, em 

determinadas situações, implicam alterações dos hábitos diários [67]. 

Não sendo uma tarefa simples, é de extrema importância a deteção de doentes não aderentes à 

terapêutica, sendo fundamental explicar ao doente a importância do tratamento e esclarecer 

todas as dúvidas acerca do mesmo. 

8.1.7 USO RESPONSÁVEL DO MEDICAMENTO 

O uso racional de medicamentos pelos idosos é fundamental para evitar gastos excessivos com 

múltiplos medicamentos e prevenir internamentos desnecessários, de modo a desonerar o 

sistema público de saúde bem como assegurar boa qualidade de vida a esses indivíduos. Estima-

se que seja possível poupar cerca de 370 mil milhões de euros através do uso responsável do 

medicamento, correspondendo este valor a 8% da despesa mundial em saúde, que é afeto a 

custos inevitáveis, com consequente impacto nos internamentos hospitalares, morbilidade e 

mortalidade. É importante propor condutas de atenção farmacêutica frente a essa demanda 

vulnerável da população, uma vez que a utilização benéfica de medicamentos pressupõe 
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educação do doente através de informações adequadas. Neste sentido, revela-se prioridade 

máxima a promoção do uso responsável do medicamento. Isto significa que [37]: 

 Um medicamento é apenas utilizado quando necessário, e que a seleção do mesmo é 

apropriada com base naquela que é a mais recente evidência cientifica e/ou clinica, de forma a 

garantir a sua efetividade. Esta escolha também considera as preferências do cidadão, e faz o 

melhor uso dos recursos disponíveis; 

 Há um acesso e disponibilização atempada de medicamentos com qualidade, que são 

administrados de forma correta e que são adequadamente monitorizados quanto à sua eficácia e 

segurança; 

 O cidadão se responsabiliza por usar o medicamento de forma acordada mutuamente 

com o profissional de saúde, de modo a retirar o maior benefício do tratamento. 

8.1.8 OUTROS ACONSELHAMENTOS PRESTADOS  

Para além do medicamento em si, é função do farmacêutico estar atento a todos os outros 

cuidados que podem melhorar a qualidade de vida do idoso. Neste sentido, as áreas em que mais 

prestei aconselhamento ao longo do estágio, nesta população, foram as seguintes: 

8.1.8.1 A PELE NO IDOSO 

Como referido no ponto 8.1.2, com o envelhecimento ocorrem alterações na pele, podendo o 

envelhecimento dermatológico ser intrínseco e extrínseco. O primeiro caso, com o passar do 

tempo, ocorre degradação dos componentes fibrosos da matriz extracelular: elastina, firilina, 

colagénio I, III, IV; e diminuição da fração oligossacarídea, resultando numa perda de 

elasticidade da pele, aparecimento de rugas e pele seca. Por sua vez o envelhecimento 

extrínseco, causado pela exposição solar e poluição, sofre alterações a nível do catabolismo e 

anabolismo da matriz extracelular [68].  

Neste sentido, e de modo a minimizar os efeitos do envelhecimento, cabe ao farmacêutico 

aconselhar devidamente este grupo da população tão sensível, através de gestos simples diários 

que podem fazer toda a diferença, tentando desmitificar a ideia de muitos dos idosos que 

afirmam “Sou velho, já não ligo a essas vaidades”. Cuidar da pele representa um cuidado 

essencial. É importante: higiene diária, evitar banhos prolongados e quentes, aplicar diariamente 

um hidratante corporal e labial, aplicar protetor solar e beber líquidos em abundância.  

8.1.8.2 HIGIENE ORAL 

Um dos objetivos referidos no documento Programa Envelhecimento Ativo da OMS é: “ 

promover a saúde oral entre as pessoas mais velhas e encorajá-las a manter os seu dentes 

naturais o maior tempo possível”. O fato de muitos idosos serem polimedicados traz efeitos na 

saúde oral, como o uso de anti-hipertensores, antidepressivos, anti-histamínicos e outros, que 

têm como consequência a xerostomia. Neste sentido recomendei: Escovar os dentes 

diariamente, duas ou mais vezes por dia; usar uma escova macia que deve ser substituída de 3 
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em 3 meses; usar um dentífrico com flúor que torna os dentes mais resistentes e contribui para a 

prevenção de cárie dentária; utilizar escovilhões ou fio dentário para limpar os espaços entre os 

dentes; no caso de usar prótese dentária escovar diariamente com uma escova apropriada e 

dentífrico não abrasivo; utilização de um colutório e visitar regularmente o profissional de saúde 

oral de modo a diagnosticar precocemente alguma alteração [69]. No sentido da procurar avaliar 

a incidência e prevalência das doenças orais, foi criado o Programa Nacional de Promoção da 

Saúde Oral proporcionando cheques-dentista a quatro segmentos populacionais na qual os 

idosos beneficiários do complemento solidário estão inseridos [70], informação esta que 

partilhei com os utentes no sentido de os incentivar a visitarem o profissional de saúde oral. 

8.1.8.3 OBSTIPAÇÃO 

A obstipação prevalece nas faixas etárias mais avançadas, existindo uma diminuição natural do 

poder de expulsar as fezes, devido aos músculos envolvidos estarem debilitados. Além disso é 

frequente os idosos manterem hábitos alimentares deficientes, quer devido à falta de dentes que 

não lhes permite mastigar determinados alimentos, quer por falta de apetite, aliado ao facto de 

beberem poucos líquidos e efetuarem refeições irregulares. O uso de medicamentos pode ainda 

agravar este efeito, visto que alguns o têm como efeito adverso, como os anticolinérgicos, os 

anti-hipertensores, opiáceos, entre outros. Muitos são os idosos que recorrem frequentemente à 

farmácia no sentido de resolver este problema, procurando o alívio rápido do mesmo através de 

laxantes. É importante que o farmacêutico alerte para as medidas não farmacológicas para o 

tratamento da obstipação, tendo assim salientado sempre que medidas dietéticas simples e o 

ajuste de hábitos de vida podem ajudar a solucionar o problema. Aconselhei também: a ingestão 

de alimentos ricos em fibras como as frutas, legumes e cereais integrais, uma vez que aumentam 

o volume das fezes e retêm uma certa quantidade de água no intestino, o que estimula as 

contrações musculares que conduzem à sua expulsão e aumento da ingestão de água, uma vez 

que leva ao amolecimento das fezes. Convém também alertar que o acréscimo de fibras pode 

levar a sensação de enfartamento, espasmos abdominais e flatulência, que são temporários. No 

sentido de regularizar o ritmo intestinal devem ser reservados 10 minutos por dia para treinar 

músculos que entram no processo de evacuação das fezes, devendo o individuo sentar-se na 

sanita, de joelhos erguidos, e tentar provocar a evacuação [71].  

8.1.8.4 QUEDAS 

As quedas são dos principais fatores de aumento da morbilidade e mortalidade nos idosos. O 

motivo da queda é muitas vezes desconhecido sendo que o idoso o associa ao processo normal 

de envelhecimento. No entanto cabe aos profissionais de saúde compreender situações que 

levam a este tipo de episódios e que podem ser controlados de forma a evitar possíveis quedas. 

Os idosos devem fazer exames visuais periódicos bem como estarem conscientes dos 

medicamentos que tomam e dos efeitos dos mesmos, sendo que os medicamentos antipsicóticos 
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são os principais responsáveis pelo aumento das quedas. É também aconselhável o uso de 

objetos que facilitem a locomoção, bem como a alterações na habitação, uma vez que cerca de 

metade dos idosos que caem não se podem levantar sem ajuda, aumentando o risco de 

desidratação, úlceras de pressão, hipotermia e pneumonia se permanecerem caídos por mais de 

2h. A qualidade de vida pode deteriorar-se após uma queda, sendo que pelo menos 50% dos 

idosos que fraturaram o quadril não recuperam a mobilidade anterior. Após as quedas os idosos 

têm medo de cair de novo, ficando a mobilidade reduzida por perda de confiança, levando a um 

aumento da rigidez muscular e fraqueza que reduzem ainda mais a mobilidade [72].  

Neste sentido recomendei: vigiar a visão e audição; utilização de sapatos ortopédicos com sola 

antiderrapante e evitar andar em casa de chinelos ou meias, bengalas e andarilhos se precisar de 

apoio para andar. Para uma casa mais segura: boa iluminação, luz de presença em escadas e 

corredores, zonas de passagem livres e desimpedidas, fios elétricos e telefónicos junto as 

paredes, tapetes fixos no chão, nas escadas piso antiderrapante e um corrimão; na casa de banho, 

por ser o local mais propício a quedas, tapetes antiderrapantes, barras de apoio no chuveiro e 

sanita; as cadeiras e sofás devem ser adaptados aos idosos, com apoio lateral e em piso 

antiderrapante; na cozinha os utensílios devem estar em locais de fácil acesso. Existem uma 

vasta gama de produtos que facilitam a vida do idoso que sofre que dificuldades motoras e de 

coordenação.   

8.1.8.5 ALIMENTAÇÃO 

Uma adequada alimentação do idoso é fundamental para evitar a desnutrição, prevenir doenças 

crónicas (aterosclerose, hipertensão arterial, osteoporose, diabetes, obesidade, gota), prevenir 

doenças agudas (infeciosas) e manutenção da capacidade física e funcional. Existem inúmeras 

causas que levam a este tipo de problemas, sejam sociais, psicológicos, médicos ou culturais, 

que podem levar a obesidade, carência isolada em micronutrientes e desnutrição [73]. A 

obesidade aumenta a frequência de DM tipo 2, hipertensão arterial, enfarte de miocárdio, 

acidente cardiovascular, insuficiência cardíaca, artroses e cancro, aumentando assim a 

morbilidade e mortalidade. A carência isolada em micronutrientes, como vitaminas, minerais e 

ácidos gordos, pode aparecer em idosos aparentemente bem nutridos, aumentado a 

probabilidade de doenças infeciosas, mentais, neoplásicas e cardiovasculares. Segundo o 

Relatório Europeu de Nutrição e Saúde de 2009, a população portuguesa com mais de 64 anos 

ingere quantidades diárias deficitárias de vitamina D, vitamina E, folato e cálcio, de acordo com 

os valores de referência (vitamina D 10µg, vitamina E 12 mg, folato 400µg e cálcio 1000 mg) 

[74]. No entanto, o principal problema nutricional do idoso é a desnutrição, que aumenta o risco 

de doenças infeciosas, diminuiu a capacidade funcional, provoca anemia, úlceras de pressão, 

quedas e fraturas e portanto um aumento da mortalidade, sendo assim um grave problema de 

saúde pública. As causas de desnutrição são variadas, como diminuição dos recursos 
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económicos, ignorância nutricional, dificuldades de ingestão, isolamento social, alcoolismo, 

depressão, iatrogenia medicamentosa, entre outros. Na alimentação variada e adequada ao gosto 

e necessidades do idoso está a pedra angular da prevenção dos problemas nutricionais desta 

faixa etária. Deste modo é aconselhável uma alimentação energeticamente suficiente, 

equilibrada nos seus constituintes e adaptada ao gosto e eventuais limitações devido a doenças 

concomitantes e envelhecimento; distribuição das refeições (3 principais e 3 intermédias); 

intervalo entre refeições não superior a 3-4h; jejum noturno não superior a 10h; refeições fáceis 

de ingerir e digerir; carne uma vez por dia de preferência magra (frango, perú); peixe uma vez 

por dia; consumo regular de legumes e sopa; 2 a 3 peças de fruta por dia; produtos lácteos 

magros; evitar bebidas alcoólicas (não mais de 250cc/dia e preferencialmente vinho tinto); 

consumo reduzido de café e chá e ingestão de 1,5L de água por dia. No caso de problemas de 

mastigação passar com varinha mágica os vegetais, frutas e carnes, de modo a obter purés e 

carne picada, facilitando assim a ingestão dos alimentos [75,76].  

O uso de suplementos nutricionais orais é uma abordagem para o tratamento da desnutrição nos 

idosos. Estes devem apresentar as seguintes características: apresentar um volume reduzido de 

modo a não reduzir o apetite, devendo ser concentrado e de volume reduzido; não promover a 

saciação, uma vez que o objectivo não é substituir refeições mas sim completá-las; e promover 

um esvaziamento gástrico rápido, sendo preferíveis formas líquidas a sólidas [77].  

Em pacientes com colesterol, DM, hipertensão arterial, entre outras patologias, foram também 

prestados conselhos relativamente à alimentação e incentivo da prática de exercício físico, no 

sentido de promover estilos de vida saudáveis na tentativa de melhorar o estado de saúde desta 

população.   

8.1.8.6 ALCOOLISMO  

Um dos principais problemas do concelho de Cinfães, no qual urge uma resposta rápida e 

urgente, é o alcoolismo. O consumo de álcool encontra-se, atualmente, bastante generalizado e 

comporta o risco de sérias consequências médicas como resultado das interações com fármacos. 

Os idosos estão mais vulneráveis à ocorrência de interações clinicamente significativas, como já 

foi referido anteriormente. Estas alterações podem levar a um aumento do efeito do álcool e 

numa redução da eficácia dos fármacos, ou mesmo num aumento dos seus efeitos secundários 

(anexo VII) [78,79]. 

Uma das problemáticas que surgia muito frequentemente era o facto de muitos idosos 

preferirem suprimir a toma dos medicamentos necessários para o tratamento das suas patologias 

quando lhes era pedido que interrompessem o consumo de álcool pelo menos durante o 

tratamento, sendo que os malefícios do mesmo já são inúmeros quando tomado isoladamente, 

aumentado o risco aquando da toma simultânea. Apesar de aconselhar sempre a suspensão do 

álcool, deparei-me com inúmeras situações em que era claro que isso não seria adotado pelo 
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doente. Deste modo, alertei sempre para que percebesse não só a importância do tratamento em 

si como o maleficio do álcool e dos problemas que poderiam surgir aquando da toma dos dois 

em simultâneo. É contudo bastante complicado quando sabemos que em caso de medo o 

paciente tende a abdicar da medicação e nunca do álcool.  

Este é um problema de saúde pública na qual medidas educacionais são urgentes. 

8.1.9 CASOS PRÁTICOS  
 

A- CASO 1: 

A senhora D.M, de 73 anos, recorreu à FNC para aviar as receitas resultantes de uma consulta 

de rotina do médico de família. Apesar da idade a doente encontra-se lúcida, sendo bastante 

independente na sua vida diária. Vive sozinha desde o falecimento do marido. A doente traz 

sempre consigo a “saca dos medicamentos” pois afirma: “a memória já não é o que era e depois 

trocam-me tudo, dão-me genéricos e aquilo faz-me mal”. 

FARMACOTERAPIA:  

Clopidogrel 75mg 

Carvedilol 6,25 mg 

Diovan® 80 mg 

Sinvastatina 40 mg 

Lasix® 40 mg 

Zyloric® 300 mg 

Ranitidina 150 mg 

Da conversa que ia tendo com a doente, no sentido de captar o máximo de informações, percebi 

as seguintes dúvidas: “O doutor desta vez não me passou o Lasix®, receitou-se um novo, a 

furosemida. Acha que estou pior? É mais forte este? Se calhar enganou-se, ele nem me falou 

que ia mudar os medicamentos e eu que até lhe levei a saca com todos os que tomo”; “há uns 

tempos fui a outra farmácia e deram-me este medicamento errado. Eu tomo aquele da caixa 

azul, não é igual. Só reparei em casa e não tomei porque sei que é genérico e os genéricos 

fazem-me mal. “; “às vezes distraiu-me com as horas, e não tomo à hora que diz na caixa. Acha 

que há problema? São tantos os medicamentos que me confundo” e “tenho para lá estes 

medicamentos, não os tomo já, mas nunca se sabe se pode dar jeito para alguma dor que me dê, 

ou para um vizinho até”.  

Da análise da “saca dos medicamentos” percebi que a Dona DM guarda todos os medicamentos, 

inclusive aqueles que já não fazem parte da terapêutica atual. Dadas as inúmeras dúvidas que a 

utente apresentava tentei explicar-lhe tudo de modo simples e com uma linguagem apropriada 

de forma a garantir que a doente percebia todas as indicações que lhe transmitia. Expliquei 

devidamente à Dona DM os seguintes aspetos: 

 O facto de a prescrição estar por DCI, não significa que lhe tenha sido receitado outro 

medicamento, o utente pode optar pelo MG ou medicamento de marca desde que pertença ao 

mesmo GH, definido como “um conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em SA, FF, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo 

menos um MG existente no mercado” [80], podendo assim levar o Lasix®. Mostrei a 
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embalagem e pedi que prestasse atenção onde dizia “furosemida 40mg”, para a Dona DM 

perceber que era exatamente o mesmo que estava na receita.  

 As duas embalagens de clopidogrel 75 mg que trazia consigo pertenciam a dois 

laboratórios diferentes, daí a confusão ao pensar que lhe teriam dispensado o medicamento 

errado. Expliquei que eram ambas MG e as vantagens do uso dos mesmos, desmitificando o 

medo pelo seu uso. Mas, como a Dona DM afirma reconhecer as embalagens pelas cores, fiz 

questão de lhe dar exatamente o laboratório a que está habituada de modo a evitar futuras 

confusões e respeitando sempre o poder de escolha da doente. 

 Alertei-a para a importância da toma de todos os medicamentos, às horas indicadas, 

explicando devidamente o porque de estar a tomar aqueles medicamentos, a importância de 

reconhecê-los e saber para que os toma. 

 Aconselhei-a a fazer uma “limpeza” ao saco dos medicamentos explicando-lhe que os 

medicamentos que já não toma devem ser colocados no ValorMed®, não devendo nunca 

automedicar-se nem emprestar medicamentos a familiares e amigos, pois sintomas semelhantes 

não representam obrigatoriamente patologias semelhantes, devendo sempre recorrer à ajuda de 

um profissional de saúde.  

Após toda a explicação oral, escrevi devidamente em todas as embalagens a posologia, dando-

lhe também o cartão “os meus medicamentos”, onde escrevi devidamente toda a medicação 

atual, indicando o princípio ativo e o laboratório/nome comercial que costuma utilizar, o horário 

da toma e por que razão toma aqueles medicamentos; cartão que deve estar sempre com a 

doente devendo mostrar em qualquer farmácia ou consulta. Dei também o panfleto “Idosos e 

Medicamentos – uso seguro” para que ficasse mais informada sobre o assunto, salientado que 

estaríamos sempre disponíveis para a ajudar. A doente demonstrou-se bastante agradecida pela 

explicação dada, tendo percebido todas as novas informações, sentindo-se assim mais segura e 

confiante relativamente à terapêutica utilizada. 

Uns dias mais tarde a Dona DM regressou à FNC: “sinto-me ansiosa e custa-me muito dormir. 

Uma vizinha toma o Valstress® e disse que era muito bom. Acho que também vou 

experimentar”, “já me sinto assim há uns meses, mas não me lembrei de falar com o médico e 

ainda falta muito para a minha próxima consulta. Se não tomar nada fico maluca”. 

Analisei a composição do Valstress® (Valeriana officinalis100mg, raiz; Rhodiola rosea 100mg, 

raiz; Passiflora incarnata 100 mg, partes aéreas; Ginkgo biloba 100 mg, folha; Panax ginseng 

80 mg, raiz; Eleuterococos senticosus 100mg, raiz; Crataegus oxiacantha 100 mg, fruto e 

Melatonina 1,98mg) concluindo que muitos dos constituintes apresentavam interações com os 

medicamentos tomados, sendo nomeadamente desaconselhada a sua toma com antiagregantes 

plaquetários [81-88]. Dadas estas informações expliquei à doente o porquê de não ser 

aconselhada a toma de Valstress® uma vez que alguns dos seus compostos apresentam 

interações moderadas com medicamentos tomados pela mesma, tendo apresentado alternativas 
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para tratar os sintomas que referia (Valdispert®, Livetan®, por exemplo), alternativas estas que 

não tinham na sua composição nenhum composto que interferisse com a sua medicação ou 

problemas de saúde. Apesar destas alternativas salientei as medidas não farmacológicas para o 

tratamento da ansiedade e insónia que deveriam ser também adotadas pela doente, como a 

redução do consumo de café e outros estimulantes e a higiene do sono.  
 

B- CASO 2: 

O Sr. JP, de 75 anos, recorreu a FNC queixando-se de tosse seca e irritativa, afirmando “é 

insuportável e não me deixa dormir, já ando assim há umas semanas”. No sentido de perceber 

melhor os sintomas apresentados e escolher a melhor alternativa para o seu tratamento fiz 

algumas questões ao utente, pedindo também ao Sr. JP o cartão “os meus medicamentos”. 

Conclui que fazia parte da sua medicação atual Coversyl® 5 mg, cuja terapêutica tinha sido 

iniciada à relativamente pouco tempo, coincidindo com o aparecimento dos sintomas de tosse 

seca e irritativa. Deste modo, sendo um dos efeitos secundários da toma de IECAs a tosse seca, 

expliquei ao utente que a tosse poderia ser devido à toma do Coversyl® 5 mg e que desaparecia 

com a descontinuação do tratamento, tendo no entanto salientado que não deve abandonar a 

terapêutica sem consultar o seu médico, explicando-lhe os riscos que corria se o fizesse.  
 

C- CASO 3:  

O Sr. JM de 76 anos recorreu a FNC para aviar as receitas que tinha por casa. O doente trazia 

consigo 7 receitas, das quais 2 já se encontravam com a validade expirada. Quando lhe 

expliquei o sucedido afirmou que “nem sempre me lembro onde as tenho, vivo sozinho, só eu 

cuido de mim”. Quando questionado sobre a medicação que tomava, não conseguia reconhecer 

que marcas/laboratórios usava. Como morava mesmo ao lado da farmácia preferiu ir buscar os 

medicamentos que tomava o qual achei importante porque assim poderia avalia-los. Após 

analisar a “saca dos medicamentos” percebi que o Sr. JM tinha em uso duas caixas de 

omeprazol 20mg de dois laboratórios diferentes, ao qual o Sr. JM ficou surpreso: “pensei que 

seriam medicamentos diferentes, ando a tomar os dois desde que me deram esta nova caixa”. 

Quando lhe perguntei acerca da restante medicação, sabia apenas que a caixa verde (sinvastatina 

20mg Pharmakern) era para o colesterol. Na saca estavam também presentes Arcoxia® 90mg, 

Folicil®, Ledertrexato®, Exxiv® 90mg e Voltaren®75mg. Quando o questionei acerca da toma 

de Arcoxia® e Exxiv® referiu-me que tomava os dois, tendo-lhe sido o Arcoxia® aconselhado 

pelo médico de família, junto com o Folicil® e Ledertrexato®, e o Exxiv® por outro médico 

quando recorreu a urgência umas semanas antes. Referiu ainda que tomava o Voltaren®75mg 

quando tinha dores muito fortes e que lhe tinha sido dado por um vizinho e” ele tomou e disse 

que ficou como novo”. Neste caso pude analisar não só o grave desconhecimento acerca da 

medicação efetuada como também um caso de automedicação e duplicação de fármacos. Dei ao 

Sr. JM o cartão “os meus medicamentos” e expliquei-lhe a importância de o mostrar sempre 
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tanto na farmácia como no médico, tendo preenchido devidamente o cartão e explicado 

oralmente porque razão nunca deveria tomar nenhum medicamento que não lhe tenha sido 

indicado por um profissional de saúde e que deveria suspender a toma de Voltaren® 75mg uma 

vez que se trata de um MSRM e que só deve ser tomado com aconselhamento médico; que 

suspendesse a toma de Exxiv® 90mgvisto que se trata de uma duplicação de medicação, sendo 

igual ao Arcoxia® 90mg, podendo no entanto tomar o Exxiv® 90mg quando terminar a caixa 

de Arcoxia® 90mg, e o mesmo conselho para o omeprazol. Salientei aspetos importantes até ter 

a certeza que tinha percebido tudo, salientando que em caso de dúvida era preferível que ligasse 

ou passasse na farmácia para que o pudéssemos esclarecer devidamente.  

8.1.10 CONCLUSÃO 

Como referido anteriormente, dada a elevada percentagem de idosos no concelho de Cinfães e 

sendo os principais consumidores de medicamentos da FNC era essencial abordar este tema, 

principalmente porque ao longo do estágio, dado o número de horas semanais que exercia, o 

aconselhamento geriátrico foi uma constante diária. Pude assim concluir que existe um grande 

desconhecimento por parte desta população em relação à terapêutica farmacológica, a maioria 

analfabetos, isolados e com graves problemas socioeconómicos. O feedback recebido em 

relação ao cartão “os meus medicamentos” e ao panfleto elaborado foi bastante positivo, tendo 

no final do mês de setembro preenchido mais de 50 cartões dos quais a grande maioria dos 

utentes o guardou e mostrou na farmácia em visitas posteriores (este valor considera apenas os 

cartões de idosos polimedicados, embora tenham sido distribuídos por toda a população 

polimedicada). Relativamente à possibilidade de elaborar mais panfletos para esta população 

consideramos que não seria a melhor abordagem uma vez que existe uma grande percentagem 

de idosos analfabetos. Neste sentido a equipa da FNC achou que seria mais pertinente dispensar 

de mais tempo no atendimento destes pacientes e aquando do ato de dispensação garantir que o 

idoso percebia todas as explicações que lhe eram dadas, pedindo mesmo para que explicassem 

ou exemplificassem de modo a garantirmos que realmente tinham percebido a informação, 

mesmo quando afirmavam que já conheciam a medicação e que já a tomavam há anos. No ato 

da dispensa aproveitava sempre para conversar com o idoso e tentar perceber as suas dúvidas, 

receios e aconselhando em diversas áreas que achava que seriam importantes para melhorar a 

qualidade de vida do utente, como os cuidados da pele e higiene, saúde oral, prevenção de 

quedas e alimentação, bem como em outros aspetos que iam surgindo e era imprescindível o 

devido aconselhamento.  

ATIVIDADE B 

8.2 CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO  

Como já foi referido no ponto 4.1.5, a conferência de receituário é uma das atividades mais 

importantes para o bom funcionamento de uma farmácia visto que a devolução das mesmas tem 
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um impacto relevante no funcionamento da FC. Qualquer irregularidade que exista na dispensa 

da receita implica o não pagamento da respetiva comparticipação do estado à Farmácia, sendo 

imprescindível que todos os profissionais de saúde adotem uma postura de rigor e cuidado no 

ato de dispensa e verificação de receituário, pois além do prejuízo financeiro que pode ocorrer, 

são perdidas muitas horas laborais na realização desta atividade.  

Apesar de ser uma função desempenhada ao longo do estágio, durante o mês de agosto foi-me 

dada a função de proceder à organização por organismos e respetivos lotes de todas as receitas 

que entraram na FNC, bem como da primeira conferência de receituário. Deste modo procedi a 

uma avaliação das principais irregularidades encontradas, tentando diminuir as mesmas, através 

da elaboração de dois guias (anexo VIII e IX), com o objetivo de sensibilizar os profissionais da 

FNC, numa tentativa de diminuir o número de receitas devolvidas à farmácia.  

8.2.1 INTRODUÇÃO 

O pagamento às Farmácias da comparticipação do Estado no PVP dos medicamentos 

dispensados a beneficiários do SNS depende da observância da conformidade da receita médica. 

Deste modo, aquando da entrega da(s) receita(s) médica(s) por parte do doente ao farmacêutico, 

este último tem a obrigação de a analisar pormenorizadamente, tendo em conta os dados 

relativos ao modelo de receita médica, à informação relativa ao utente e ao médico prescritor e, 

mais importante, aos medicamentos prescritos (DCI/nome, dosagem, FF, tamanho da 

embalagem e posologia). Caso contrário, a receita médica não se encontra válida e não poderá 

ser aceite pela farmácia, e a medicação não pode ser dispensada [9]. De acordo com o artigo 4º 

do Decreto-Lei n.º 242-A/2006, de 29 de dezembro, as farmácias devem recusar a dispensa de 

medicamentos comparticipados, prescritos em receita médica, quando: a receita médica não 

obedeça aos modelos ou ao formato legalmente previsto; contenha correções, rasuras ou 

quaisquer outras modificações; não se encontre autenticada pelo médico que a emitiu ou pelo 

estabelecimento de saúde; a dispensa se processe fora do PV da receita médica e não tenham 

sido observadas as normas que dispõem sobre a prescrição de psicotrópicos ou estupefacientes 

[89]. Desta forma, a partir do momento em que aceita uma receita médica como conforme, o 

farmacêutico será responsabilizado pelas irregularidades nela contidas, mesmo que estas 

resultem de falhas a montante da farmácia, nomeadamente no momento da prescrição.  

8.2.2 CENTRO DE CONFERÊNCIA DE FATURAS 

O CCF do SNS, surgiu da iniciativa desencadeada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 

centralizar a nível nacional a conferência de faturas para pagamento pelo SNS, pretendendo 

generalizar a prescrição eletrónica, promover a desmaterialização do processo de prescrição e de 

conferência de faturas e a adoção da fatura/prestação eletrónica, do qual resultam benefícios 

para o SNS, prestadores e utentes. No âmbito da sua atividade, relaciona-se estreitamente com 

as farmácias, nomeadamente para os seguintes efeitos: disponibilização de informação útil para 
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o processo de faturação das farmácias; receção da informação de faturação, quer esta seja 

enviada em formato papel ou em formato eletrónico, referente aos medicamentos e cuidados 

farmacêuticos comparticipados dispensados; disponibilização dos resultados de conferência, 

nomeadamente valores de comparticipação apurados, erros e diferenças identificados e 

justificação das retificações efetuadas; e apoio e esclarecimento de dúvidas referentes ao 

processo de conferência das suas faturas [90]. 

A. INFORMAÇÃO A ENVIAR PELAS FARMÁCIAS AO CCF  

A informação a enviar pela Farmácia para o CCF para efeitos de faturação, em formato de 

papel, é a seguinte: fatura (em duplicado); notas de Débito/Crédito (em duplicado); relação 

resumo de lotes; verbetes de identificação de lotes e receitas médicas [9, 89].  

As farmácias têm até ao dia 10 do mês seguinte a que esta respeita para enviar a documentação. 

As receitas médicas têm de ser entregues organizadas em lotes, contendo cada lote no máximo 

30 receitas, agrupadas de acordo com o tipo a que pertencem (anexo X). 

B. REGRAS DE CONFERÊNCIA  
O CCF vai analisar toda a documentação enviada pela farmácia, nomeadamente no que diz 

respeito à sua estrutura e à informação de cada um dos documentos que a compõe, e serão 

aplicadas determinadas regras de conferência. Em caso de deteção de erro ou diferença, 

consideram-se duas ações possíveis relativamente a cada documento conferido:  

 (D) – Devolução do documento à farmácia para que possa efetuar a correção do erro ou 

diferença identificada, dos casos em que esta for possível, ou sempre que o documento não seja 

dirigido ao SNS (por exemplo, no caso de pertencer a um subsistema sem acordo de 

complementaridade);  

 (C) – Correção ao valor a pagar à farmácia, por via de apuramento de valor de 

comparticipação diferente em consequência da não aceitação parcial da receita [90]. 

Estão presentes no anexo XI as regras de conferências, erros e ação resultante do 

incumprimento, anexo este que foi exposto na farmácia juntamente com os guias elaborados.  

C. RETIFICAÇÕES: COMUNICAÇÃO DE ERROS E DIFERENÇAS 

O processo de conferência da fatura e da respetiva documentação decorre até ao dia 25 do mês 

de recebimento de fatura no CCF. A partir deste dia disponibilizam-se às farmácias os erros e 

diferenças identificados, com referência à respetiva fatura e justificação. Os documentos que 

apresentem a possibilidade de correção são devolvidos à farmácia, juntamente com o respetivo 

ofício e com a listagem integral dos erros e diferenças.  

Após a correção dos erros identificados, a farmácia poderá submeter novamente estes 

documentos a pagamento, através da sua integração na documentação de Faturação do(s) 

mês(es) seguinte(s). Os documentos devolvidos à farmácia para correção devem reentrar no 

CCF até 60 dias a contar da data de comunicação dos respetivos erros. Findo este prazo os 
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documentos são anulados administrativamente, ou seja, não são pagos e não são devolvidos 

[90]. 

8.2.3 CASO PRÁTICO 

Apesar de ser uma farmácia situada numa freguesia com cerca de 3395 habitantes, a FNC 

abastece grande parte das freguesias do concelho, que contêm um total de 20427 habitantes 

[92], existindo apenas 5 farmácias em todo o concelho, 3 das quais situadas na Vila de Cinfães. 

Este facto faz com que exista um grande volume de receitas por mês. 

Na FNC a conferência das receitas ocorre em 3 etapas: 

1) ATO DE DISPENSA 

O profissional de saúde deve, numa situação de aviamento de uma receita, analisá-la com 

minuciosidade, sendo este um dos fatores que evita uma grande parte das irregularidades caso 

seja feita uma leitura atenta. Muitas das irregularidades devem-se a erros de prescrição e/ou 

vencimento do PV que podem ser facilmente detetados nesta etapa através de uma postura 

cuidadosa durante o ato de dispensa. 

2) PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO 

Esta etapa deve ocorrer diariamente de modo a corrigir o mais rapidamente possível as 

irregularidades encontradas e a evitar uma acumulação de receitas por corrigir o que aumentaria 

assim o tempo dispensado para esta atividade no final de cada mês. Nesta conferência 

procuram-se erros na validação das receitas que por lapso não foram encontrados na etapa 

anterior, bem como todos os erros inerentes ao ato de dispensa dos medicamentos. Procede-se 

da seguinte forma: 

 Erros relacionados com a terapêutica, o utente é imediatamente informado de modo a 

evitar possíveis danos na sua saúde. 

 Erros relativos ao preço dos medicamentos, devido à constante atualização dos mesmos, 

ou erros na seleção do organismo que alterem a comparticipação, o utente é informado de modo 

a proceder à sua regularização; 

 Todos os outros erros encontrados que não afetam o utente, como por exemplo falta de 

assinatura do farmacêutico, exceções não assinaladas, entre outros, são resolvidos na hora, 

alertando sempre o profissional que cometeu o erro.  

 

3) SEGUNDA VERIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO: 

Depois de devidamente organizadas por organismo e respetivo lote, é feita uma segunda 

conferência de receituário, pelo farmacêutico responsável, que ocorre segundo os passos 

descritos anteriormente sendo que se procede do mesmo modo quando são detetados erros. O 

envio ao CCF das receitas médicas e dos restantes documentos relativos à faturação são 

efetuados pelo farmacêutico responsável por esta atividade, assim com a análise do receituário 
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Validade; 1 Assinatura do médico; 
3 

Assinatura do utente; 
10 

Justificação de receita 
manual; 5 

Erro de organismo; 3 

Carimbo e data ; 30 

Número de utente; 4 
Validade do cartão de 

beneficiário do 
subsistema ; 3 

Justificação de erro de 
impressão; 17 

Erro no medicamento 
dispensado; 1 

Receita rasurada; 1 

Assinatura do 
farmacêutico; 21 

Alteração 
de PVP; 2 

Exceção não 
assinalada; 12 

devolvido e a sua correção. Isto deve-se ao facto de estar mais consciente das irregularidades 

que ocorrem com mais frequência, tendo uma maior atenção e um olhar mais atento na última 

análise das receitas médicas. 

 

A conferência de receituário foi feita de acordo com as normas em vigor, descritas nos pontos 

4.1.1 e 4.1.5 Verifiquei todos os aspetos que validam a receita, bem como todos os outros 

fatores que podem ser motivo de devolução de receitas. Além da presença dos dados 

obrigatórios verifiquei se:  

 a receita tinha sido dispensada dentro da validade da mesma; 

 foi aplicado o organismo correto, confirmando com dos dados de faturação impressa no 

verso da receita; 

 no caso das comparticipações duplas, a entidade e a validade do cartão de beneficiário, 

bem como se este se encontrava anexado à fotocópia da receita;  

 os medicamentos dispensados correspondem aos medicamentos prescritos; 

 as exceções técnicas estavam devidamente assinaladas; 

 o utente assinou a receita; 

 estava assinada, carimbada e datada pelo profissional que procedeu à dispensa da 

mesma. 

Há medida que ia realizando esta tarefa fui anotando os erros que encontrava de modo a 

proceder a uma análise das principais causas de irregularidade. Na figura 1 encontram-se 

detalhados os principais erros encontrados no período de 1 a 15 de agosto, no qual das 960 

receitas analisadas até essa data, 113 apresentavam irregularidades. 

 

Figura 1: Caracterização dos tipos de irregularidades encontradas no receituário de 1 a 15 de agosto. 

  

Simultaneamente, a terceira conferência ia sendo efetuada pela pessoa responsável por esta 

atividade, a qual me ia alertando para os principais erros que escaparam à minha correção, 

sendo a maioria a falta de exceção técnica assinalada e alterações de PVP.  
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Assinatura do 
farmacêutico; 9 

Carimbo e data; 7 

Assinatura do utente; 3 

Justificação de erro de 
impressão; 6 

Erro de organismo; 3 

Exceção não assinalada; 
9 

Após a análise da figura 1, o qual apresentei à equipa da FNC de forma a alerta-los para este 

facto e de modo a estarem mais atentos no ato da dispensa, decidi elaborar dois guias de apoio. 

Estes guias foram apresentados à equipa e afixados na farmácia de modo a permitir um rápido 

esclarecimento no caso de dúvidas. No final do mês de agosto procedi a uma nova análise para 

avaliar o impacto dos guias sobre os trabalhadores da FNC. Foram analisadas durante o período 

de 16 a 31 de agosto 1016 receitas, das quais apenas 37 apresentavam imperfeições, cujo tipo de 

erros estão descritos na figura 2. 

 

Figura 2: Caracterização dos tipos de irregularidades encontradas no receituário de 16 a 31 de agosto. 

 

Com este estudo verifiquei a importância de múltiplas etapas de conferência, que diminuem os 

erros que possam passar despercebidos aquando da primeira conferência e do rigor que deve ser 

apresentado aquando das mesmas, uma vez que além do impacto financeiro da devolução de 

receituários acresce a proteção do utente que pode ser prejudicado não só a nível da sua saúde 

como a nível financeiro. Verifiquei ainda que a maioria dos erros se deviam a aspetos 

burocráticos, como falta de assinatura do farmacêutico, data e carimbo ou exceção técnica não 

assinalada. Este tipo de erros é facilmente corrigido em back office aquando da conferência de 

receituário. No caso de receitas com falta da assinatura do médico, data ou exceção de receitas 

manuais não assinaladas, a farmácia tenta entrar em contacto com o médico prescritor de modo 

a regularizar a situação e caso este contacto não seja possível a farmácia assumia o prejuízo, tal 

como acontece com as receitas com validade expirada. Erros que afetam diretamente o utente, 

como troca de medicamentos ou alterações de PVP, apresentam um percentagem muito 

reduzida. 

8.2.4 CONCLUSÃO 

Apesar de ser uma tarefa de enorme responsabilidade, foi uma das atividades que mais gostei de 

realizar, dada a sua importância a vários níveis. Em primeiro lugar pude aprofundar os meus 

conhecimentos relativamente à parte mais legal do ato de dispensação, como também melhorei a 
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minha postura estando mais atenta aos pormenores que poderiam induzir a irregularidades. A 

equipa da FNC também mostrou uma postura diferente, com uma diminuição de erros 

encontrados no período de 15 a 31 de agosto, o que demonstrou um impacto positivo dos guias 

elaborados, que tiveram como objetivo: alertar para a importância de uma postura cuidada e 

atenta na validação da receita médica, alerta para os erros mais comuns durante o ato de 

dispensa, sensibilizar os trabalhadores da equipa, que não pertencendo à equipa de conferência 

de receituário não tinham noção da quantidade de receitas que atingiam a segunda e terceira 

conferência e o impacto económico da devolução das mesmas à farmácia. 

Muitas das vezes, apesar de identificar irregularidades, o farmacêutico opta por aceitar a receita 

de modo a não prejudicar a saúde do utente, que pode precisar de um tratamento urgente que lhe 

seria impossibilitado caso houvesse recusa de todas as receitas com erros cuja culpa não é nem 

do utente nem do farmacêutico. Este aspeto torna-se particularmente importante se pensarmos 

na realidade socioeconómica do local em que a farmácia está inserida. Como referido 

anteriormente existem apenas 5 farmácias no concelho, sendo que apenas 3 asseguram um 

serviço permanente, sendo efetuado em sistema de rotação. Deste modo de 3 em 3 semanas a 

FNC é a única que se encontra aberta 24h. De que modo poderíamos recusar uma receita com 

uma irregularidade que não é culpa do utente e cuja negação implica que o mesmo se desloque 

mais de 30 km para encontrar outra farmácia, que volte a entrar em contacto com o médico 

prescritor ou que atrase o tratamento para o dia seguinte? O bem-estar do utente é sempre 

prioridade neste espaço de saúde que muitas das vezes assume assim o prejuízo em benefício do 

utente. 

Em suma, é fundamental que sejam tomadas medidas que permitam reduzir ao máximo a 

presença destas irregularidades. Deverá para isso ocorrer uma mudança de atitude em todas as 

fases do processo prescrição-prestação-conferência. Ao nível da prescrição, cabe ao médico 

estar ciente das regras a que deve obedecer uma receita médica para que seja validada, 

diminuindo assim os erros inerentes à primeira fase do processo; cabe ao utente garantir que 

avia a receita dentro do PV e cabe ao farmacêutico tomar os devidos cuidados durante a 

dispensa dos medicamentos, de modo a que não sejam cometidos erros durante a prestação do 

serviço.  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO  
Considero que o meu estágio na FNC foi repleto de pontos positivos que contribuíram para a 

minha formação. Aliada a todas as situações do dia a dia, a participação em ações de formação 

deram-me a capacidade de adquirir competências importantes no âmbito da FC. Ao longo deste 

período fui desenvolvendo uma relação de proximidade com o utente, com crescente autonomia 

e sentido de responsabilidade. As dificuldades observadas nos primeiros dias foram rapidamente 
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ultrapassadas, principalmente devido ao apoio da equipa da FNC, que estiveram sempre ao meu 

lado, ajudando-me a resolver prontamente todos os problemas que iam surgindo, corrigindo-me 

e ensinando-me. Foi um período bastante dinâmico dado o leque de situações que iam surgindo 

diariamente, de maneira a que pude contactar com diversas situações que me proporcionaram 

uma aprendizagem continua e multidisciplinar.  

Esta etapa foi extremamente enriquecedora e gratificante, sendo que os objetivos propostos 

neste estágio foram cumpridos, superando as minhas expetativas. As competências que adquiri 

permitir-me-ão iniciar esta atividade profissional com muito mais confiança, segurança, solidez 

e qualidade, tendo sido sem dúvida o primeiro passo nesta longa caminhada que se iniciará em 

breve, na qual pretendo reger-me sempre pelos elevados padrões morais, éticos e deontológico 

de modo a dignificar a tão nobre classe farmacêutica, a qual pretendo orgulhosamente pertencer.  
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Anexos  
 

Anexo I. Cronograma de atividades desenvolvidas no estágio. 
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Anexo II. Diplomas de Comparticipação Especial [14].  

Patologia Especial Âmbito Comparticipação Diploma 

Paramiloidose 

 

Todos os medicamentos 100% 
Desp. 4 521/2001 (2ª 

série),  de 31/1/2001 

Lúpus, Hemofilia e 

Hemoglobinopatias 
Medicamentos comparticipados 100% 

Desp. 11 387-A/2003 

(2ª Série), de 23/5 

Doença de 

Alzheimer (quando 

prescrito  

por neurologistas 

ou psiquiatras) 

Lista de Medicamentos Referidos no anexo 

ao Despacho nº 13020/2011 (2ª série), de 

20 de Setembro 

 

37%  

 

Despacho nº 

13020/2011, de 20/09 

Psicose 

Maniaco-

Depressiva 

Carbonato de lítio (Priadel) 100% 
Despacho nº 

13020/2011, de 20/09 

Doença 

Inflamatória 

Intestinal 

(quando prescrito 

por médico 

especialista) 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 1234/2007 (2ª série), 

de 29 de Dezembro de 2006 

 

90% 

Despacho n.º 

1234/2007, de 

29/12/2006, alterado 

pelo Despacho n.º 

19734/2008, de 15/07, 

Despacho n.º 

15442/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 

19696/2009, de 

20/08,  Despacho n.º 

5822/2011, de 25/03 e 

Despacho 

n.º8344/2012, de 12/06 

Artrite Reumatóide 

e Espondilite 

Anquilosante 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho n.º 14123/2009 (2ª 

série), de 12 de Junho 

69% 

Despacho n.º 

14123/2009 (2ª série), 

de 12/06, alterado pelo 

Despacho n.º 

12650/2012, de 20/09 

Dor oncológica 

moderada a forte 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 10279/2008 (2ª 

série), de 11 de Março de 2008 

90% 

Despacho nº 

10279/2008, de 11/03, 

alterado pelo Despacho 

n.º 22186/2008, de 

19/08, Despacho n.º 

30995/2008, de 21/11, 

Despacho n.º 

3285/2009, de 19/01, 

Despacho n.º 

6229/2009 de 17/02, 

Despacho n.º 

12221/2009 de 14/05, 

Declaração de 

Rectificação n.º 

1856/2009, de 23/07, 
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Despacho n.º 

5725/2010 de 18/03, 

Despacho n.º 

12457/2010 de 22/07 e 

Despacho n.º 

5824/2011 de 25/03 

Dor crónica não 

oncológica 

moderada a forte 

Lista de medicamentos referidos no anexo 

Despacho nº 10280/2008 (2ª série), de 11 

de Março de 2008 

90% 

Despacho nº 

10280/2008, de 11/03, 

alterado pelo Despacho 

n.º 22187/2008, de 

19/08, Despacho n.º 

30993/2008, de 21/11, 

Despacho n.º 

3286/2009, de 19/01 e 

Despacho n.º 

6230/2009, de 17/02, 

Despacho n.º 

12220/2009, de 14/05, 

Despacho n.º 

5726/2010 de 18/03, 

Despacho n.º 

12458/2010 de 22/07 e 

Despacho n.º 

5825/2011 de 25/03 

Procriação 

medicamente 

assistida 

Lista de medicamentos referidos no anexo 

ao Despacho n.º 10910/2009, de 22 de 

Abril 

69% 

Despacho n.º 

10910/2009, de 22/04 

alterado pela 

Declaração de 

Rectificação n.º 

1227/2009, de 30/04, 

Despacho n.º 

15443/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 

5643/2010, de 23/03, 

Despacho n.º 

8905/2010, de 18/05 e 

Despacho n.º 

13796/2012, de 12/10 

Psoríase Medicamentos da psoríase 90% 
Lei n.º 6/2010, de 

07/05 
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Anexo III. Cartaz do Rastreio Cardiovascular. 
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Anexo IV. Certificados da formação Pierre Fabre 
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Anexo V. Cartão “Os meus medicamentos”. 
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Anexo VI. Panfleto “Idosos e medicamentos – uso seguro”. 
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Anexo VII. Interações Fármaco/álcool mais comuns [79]. 

FÁRMACO INTERAÇÃO COM O ÁLCOOL/RECOMENDAÇÕES 

ANALGÉSICOS:  

 

 

Analgésicos opiáceos Interação PD (farmacodinâmica): O álcool pode agravar os efeitos 

depressores do SNC provocados pelos analgésicos opiáceos, aumentando a 

sonolência e reduzindo o estado de alerta. 

Recomendações: Alertar os doentes para o risco de condução ou 

manipulação de máquinas perigosas. 

 

Paracetamol Interação PK (farmacocinética): A nível do sistema hepático microssomal. 

 - consumo agudo de álcool + doses tóxicas de paracetamol: diminuição do 

risco de envenenamento por inibição da formação do metabolito 

hepatotóxico do paracetamol: N-acetil-p-benzoquinonaimina. Assim, o 

consumo agudo de álcool parece conferir proteção contra a toxicidade por 

sobredosagem de paracetamol. 

- consumo crónico excessivo de álcool + doses terapêuticas de paracetamol: 

a dose diária máxima normalmente recomendada e considerada segura de 4g 

de paracetamol pode ser tóxica para alguns alcoólicos, enquanto que o risco 

para os não alcoólicos, os consumidores moderados e os que consomem 

álcool ocasionalmente, parece ser reduzido. Alguns autores defendem que 

são necessários mais estudos para clarificar a segurança do uso regular do 

paracetamol associado a quantidades moderadas a elevadas de álcool. 

Recomendações: Apesar de a incidência da interação ser razoavelmente 

reduzida, o dano pode ser grave, daí que os alcoólicos devam ser alertados 

para evitarem o paracetamol ou limitarem o seu uso. 

 

AINEs Interação PD: O álcool parece acentuar as hemorragias gastrintestinais (GI) 

causadas pelo ácido acetilsalicílico (AAS) e outros AINEs, assim como 

prolongar o tempo de hemorragia. 

Não há evidências de que o consumo ligeiro a moderado de álcool aumente 

significativamente o risco de hemorragia GI em doentes a consumirem 

simultaneamente AAS ou outros AINEs, especialmente se estes são tomados 

somente quando necessário; porém, o risco de hemorragia GI aguda aumenta 

para os consumidores excessivos tanto de álcool, como de AAS ou outros 

AINEs. 

Recomendações: Alertar os consumidores excessivos de álcool que tomam 

AAS ou outros AINEs regularmente, para um particular risco de hemorragia 

GI. Recomenda-se evitar o consumo de AAS 8 a 10 h após a ingestão 

excessiva de álcool. Os doentes devem também ser alertados para o facto de 

bebidas com elevada concentração de álcool ingeridas com o estômago vazio 

potenciarem o dano do AAS sobre a mucosa gástrica. 

 

 

AAS 

 

Interação PK: Inibição da álcool desidrogenase. 

Apesar de alguns dados limitados sugerirem que o AAS pode aumentar os 

níveis de álcool no sangue, não há informação consistente e substancial que 

suporte esta interacção farmacocinética. 

Benzodiazepinas Interação PK: A nível do sistema hepático microssomal. 
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O metabolismo das BZD é catalisado principalmente pela CYP2C19 (ex.: 

diazepam) e pela CYP3A4 (ex.: midazolam e triazolam). Mas a clearance 

das benzodiazepinas via fase I do metabolismo, por N-desmetilação e/ou 

hidroxilação, tende a ser mais afetada pelo consumo do álcool que a 

clearance de compostos tais como o lorazepam, oxazepam e lormetazepam, 

que sofrem uma reação de conjugação (fase II). 

- Consumo agudo de álcool: inibição do metabolismo e aumento da 

concentração das BZD; os níveis de oxazepam permanecem inalterados, pois 

a reação metabólica predominante é a conjugação. 

- Consumo crónico excessivo de álcool: a enzima CYP2E1 é induzida, e os 

fármacos que são metabolizados por N-desmetilação (diazepam) e 

hidroxilação exibem uma clearance aumentada. 

Interação PD: O álcool agrava os efeitos depressores do SNC causados pelas 

BZD. 

Recomendações: Apesar de com a ingestão ocasional de modestas 

quantidades de álcool os efeitos serem reduzidos na maioria dos doentes, 

qualquer doente que consuma BZD deverá ser alertado para o facto de a sua 

resposta habitual ao álcool poder ser maior do que a esperada, e de a sua 

capacidade de conduzir ou desempenhar qualquer tarefa que exija um estado 

de alerta poder vir a ser afetada. 

ANTIDEPRESSIVOS E 

ANTIPSICÓTICOS 

Os antidepressivos e os antipsicóticos são metabolizados principalmente pela 

CYP2D6 e/ou CYP2C19. 

- Consumo agudo de álcool: a clearance dos antidepressivos e antipsicóticos 

diminui ou mantém-se, e o seu tempo de semivida é prolongado. Ex.: O 

álcool causa um aumento das concentrações plasmáticas de amitriptilina por 

inibição do seu metabolismo durante o efeito de primeira passagem. 

- Consumo crónico excessivo de álcool: o metabolismo dos antidepressivos e 

antipsicóticos aumenta e o seu tempo de semivida decresce. Ex.: Foram 

detetados níveis plasmáticos reduzidos de imipramina e desipramina em 

alcoólicos abstinentes atribuídos à indução enzimática provocada pelo 

álcool. 

Antidepressivos  Interação PD: O uso concomitante de álcool e de antidepressivos pode 

resultar num efeito aditivo ao nível da sedação e da disfunção psicomotora. 

Há relatos de interações farmacodinâmicas tanto para os antidepressivos 

tricíclicos (ex.: amitriptilina) como para os tetracíclicos (ex.: mianserina). O 

álcool pode também agravar a hipotensão provocada pelos inibidores da 

monoaminoxidase (IMAOs), devido aos seus efeitos ao nível da 

vasodilatação e à sua capacidade de redução do débito cardíaco. 

Recomendações: Alertar os doentes para o facto de o álcool provocar uma 

alteração da função psicomotora maior que a esperada, em especial no início 

do tratamento com antidepressivos tricíclicos ou derivados, advertindo-os 

para os riscos de conduzir ou manipular máquinas. Doentes tratados com 

IMAOs devem ser alertados para a possibilidade de hipotensão ortostática e 

síncope após ingestão de álcool. 

Novos antidepressivos: Os novos antidepressivos, incluindo a fluoxetina, 

fluvoxamina, paroxetina e moclobemida, não parecem causar o mesmo grau 

de alterações a nível do SNC que os antidepressivos tricíclicos e derivados 

quando estes são administrados em simultâneo com o álcool, mas os doentes 

deverão ser alertados. 

Nota: As bebidas alcoólicas (ou mesmo as não alcoólicas) que contenham 

tiramina, poderão originar uma crise hipertensiva ao serem ingeridas 

simultaneamente com IMAOs não seletivos. A ocorrência de uma reação 
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hipertensiva no caso dos IMAOs reversíveis e seletivos (ex.: moclobemida) é 

improvável. 

Recomendações: Os doentes a fazerem terapêutica com IMAOs não seletivos 

devem ser alertados para evitarem ingerir bebidas alcoólicas. 

 

Antipsicóticos 

 

Interação PD: O álcool tem efeitos aditivos na depressão do SNC causada 

pelos antipsicóticos. 

Recomendações: Alertar os doentes para o facto de não ser aconselhável 

conduzir ou manipular máquinas potencialmente perigosas. A possibilidade 

de o álcool precipitar efeitos extrapiramidais em certos doentes mais 

suscetíveis a fazerem terapêutica com neurolépticos é outra razão para 

limitar o seu consumo. 

BARBITÚRICOS Interação PD: O álcool e os barbitúricos têm um efeito aditivo ao nível da 

depressão do SNC, resultando num aumento da sonolência, numa 

diminuição do estado de alerta e numa redução da coordenação motora, 

podendo ser fatal em caso de sobredosagem. 

Recomendações: Alertar os doentes para os sérios riscos de conduzir ou 

manipular máquinas. 

Interação PK: A nível do sistema microssomal. 

- consumo agudo de álcool: inibição das enzimas que metabolizam os 

barbitúricos. 
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Anexo VIII. Guia de Apoio ao Ato de Dispensação. 

 

 

 

GUIA DE APOIO AO ATO DE DISPENSAÇÃO 

 

OBJETIVO: minimizar os possíveis erros que possam ocorrer aquando da dispensa de 

receituário. 

 

1. Verificar se estão presentes todos os dados obrigatórios que validem a receita 

a) RECEITAS ELETRÓNICAS:  

 

 Número da receita 

 Local de prescrição 

 Dados Identificadores do médico prescritor 

 Nome e número de utente do beneficiário 

 Entidade responsável 

 Regime de comparticipação, se aplicável 

 Medicamento (substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, apresentação) 

 Quantidade de embalagens por receita: Em cada receita médica podem ser 

prescritos até quatro medicamentos distintos, não podendo, em caso algum, o número 

total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o 

total de quatro embalagens). 

 Presença de despachos e de exceções técnicas para prescrição por marca 

 Data de prescrição 

 Assinatura do médico 

A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão, no caso de 

ser renovável, contém até 3 vias, com prazo de validade de 6 meses contado desde a 

data da prescrição.  

b) RECEITAS MANUAIS:  

 Se aplicável, vinheta identificativa do local de prescrição;  
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 Vinheta identificativa do médico prescritor;  

 Identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do 

prescritor;  

 Identificação da exceção legal que justifique a prescrição manual: Falência do 

sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição no domicilio, até 40 receitas 

por mês;  

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

subsistema;  

 Entidade financeira responsável  

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos,  

 Denominação comum internacional da substância ativa;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens;  

 Se aplicável, designação comercial do medicamento;  

 Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos;  

 Data de prescrição;  

 Assinatura do prescritor.  

 

As receitas manuais têm uma validade de 30 dias após a data de prescrição. 

 

2. Verificar se não existem rasuras na receita. 

3. Perguntar ao utente se conhece a medicação e a preferência relativamente às 

marcas/laboratórios ou seguir a indicação do médico. 

4. Comprovar que toda a medicação a ser dispensada corresponde à medicação 

prescrita (ter em atenção a dose, forma farmacêutica, dimensão da embalagem 

e número de embalagens; a receita eletrónica permite a leitura do código de 

barras, de forma a comprovar se o medicamento dispensado corresponde ao 

prescrito). 

5. Esclarecer o utente relativamente a todas as dúvidas que tenha sobre a 

medicação, dando sempre todas as informações pertinentes de modo a 
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promover o uso correto e responsável dos medicamentos, fornecendo a guia 

de tratamento e escrevendo nas embalagens se necessário. 

6. Verificar a existência de despachos e exceções. 

7. Caso o utente apresente um subsistema de saúde é necessário confirmar a 

validade do cartão de beneficiário, fotocopiar a receita e anexar a esta a 

fotocópia do cartão de beneficiário apresentado. 

8. Pedir a assinatura do utente no verso da receita. 

9. Carimbar, datar e assinar. 
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Anexo IX. Guia de Apoio à Conferência de Receituário. 

 

Guia de apoio à conferência de receituário 

 

 

OBJETIVO: Diminuir os possíveis erros que ocorrem aquando da conferência de 

receituário, minimizando o peso financeiro que as devoluções de receitas apresentam, 

através da diminuição de receitas com comparticipação devolvidas.  

 

1. Verificar se estão presentes todos os dados obrigatórios para validação de receita 

eletrónica e manual. 

2. Confirmar a data da receita. 

3. Confirmar se foi aplicada a comparticipação correta. 

4. Caso o utente apresente um subsistema de saúde é necessário confirmar a 

validade do cartão de beneficiário, e verificar de está anexado a fotocópia do cartão de 

beneficiário à fotocópia da receita.  

5. Verificar se os medicamentos dispensados correspondem aos medicamentos 

prescritos (ter atenção a dose, forma farmacêutica, dimensão da embalagem). 

6. Verificar se está presente a justificação por erro de impressão, se aplicável. 

7. Verificar se está carimbada, assinada e datada pelo profissional que dispensou o 

MSRM. 

8. Separar as receitas por organismo e respetivo lote. 
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Anexo X. Lotes de receitas médicas e respectivo código. 

CÓDIGO TIPO DE LOTE 

10 Normal 

11 Doenças Profissionais 

12 Paramiloidose 

13 Lúpus, Hemofilia, Talassemia e Depranocitose 

15 Pensionistas 

16 Pensionistas com regulamentação própria 

17 Migrantes 

18 Normal e Migrantes com regulamentação própria 

19 Manipulados e Produtos Dietéticos (normais, pensionistas e migrantes) 

23 3º Protocolo de Diabetes SNS 

26 3º Protocolo Diabetes – Cuidados Farmacêuticos 

30 Pensionistas da Indústria dos Lanifícios 
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Anexo XI. Erros de conferência de receituário. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La carrera en Farmacia tiene varias salidas profesionales, siendo la más habitual la oficina de 

farmacia. En la actualidad trabajan en España 42000 farmacéuticos en las oficinas de farmacia, 

siendo la práctica profesional  la que ejercen un mayor número de farmacéuticos [1]. 

Conocido como el especialista del medicamento, el farmacéutico es un agente de salud que tiene 

como principal función promover la salud y prevenir las enfermedades. Es el profesional 

sanitario que cuida el bien estar de los pacientes proporcionando la información necesaria para 

el uso correcto del medicamento, respondiendo de forma objetiva y pertinente a cualquier 

demanda del usuario y promocionando el uso racional de los medicamentos al impulsar el 

conocimiento de los mismos por toda la población. El farmacéutico no es simplemente la 

persona que dispensa un medicamento concreto. Es el profesional sanitario que, por su 

formación, actúa como consultor, educador y consejero en el amplio campo de la 

farmacoterapia, facilitando soporte y ayuda en todas las cuestiones con ella relacionada [2]. 

La Facultad de Farmácia da Universidad de Oporto permite a los alumnos hacer prácticas 

tuteladas en farmacia comunitaria y/o hospitalaria de manera que sus alumnos apliquen los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y así tener un primer contacto con la realidad 

farmacéutica. Es una etapa fundamental para la correcta formación de los estudiantes y así 

convertirse en profesionales competentes que dignifiquen la profesión farmacéutica.  

Mis prácticas tuteladas tuvieron lugar en la Farmacia Cristina de Diego Martínez, durante 3 

meses (de 28 de enero hasta 28 de abril).  Esta memoria pretende retratar los conocimientos que 

he adquirido y las actividades que he realizado a lo largo de mis prácticas.  

 

2. FARMACIA CRISTINA DE DIEGO MARTINEZ                                                        

2.1 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO E FUNCIONAL DE LA FARMACIA 

Para ejercer su principal actividad en la dispensación de medicamentos, la oficina de farmacia 

precisa una infraestructura imprescindible que garantice el desarrollo de la actividad profesional 

[1]. 

 

2.1.1.  ASPECTO EXTERIOR , LOCALIZACIÓN Y HORARIO DE LA FARMACIA 

La Farmacia Cristina de Diego Martínez está situada en la Calle Alcalá de Guadaira 9, en 

Madrid. Cerca de la farmacia hay un ambulatorio por lo tanto la farmacia dispensa 

esencialmente medicamentos sujetos a receta médica.       

La entrada en la farmacia es a través de una puerta automática y tiene una rampa de acceso 

posibilitando la entrada de personas con movilidad reducida (anexo 1). En la frente de la 

farmacia es posible ver el horario de la farmacia así como las farmacias de guardia.  La farmacia 

trabaja 12h al día de lunes a sábado.       
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Los pacientes son, en su mayor parte, habitantes del barrio, siendo la mayoría personas de edad 

avanzada.  

 

2.1.2.  ASPECTO INTERIOR DE LA FARMACIA 

El interior se divide en cinco áreas distintas: el área de atención paciente, el área de rebotica, el 

despacho, el laboratorio y el cuarto de baño (anexo 2).  

El área de atención al paciente es una zona agradable donde hay  estanterías con algunos 

productos de dermocosmetica, higiene corporal y bucal, dietética, ortopedia y puericultura. 

Cuenta con dos mostradores y 3 puntos de venta con 2 ordenadores y lectores ópticos de código 

de barras. Por detrás del mostrador se encuentran estanterías y cajones, restringido a los 

farmacéuticos, donde se encuentran productos de venta libre (por ejemplo dentífricos, 

medicamentos homeopáticos, medicamentos para gripe, suplementos y vitaminas, y otros). En 

este espacio es también posible encontrar un peso automático para bebes y adultos en la cual 

también se puede medir la presión arterial, un contenedor para el reciclaje de los medicamentos 

y sillas para mayor comodidad de los pacientes mientras esperan su vez.  

El área de rebotica contiene todos los medicamentos y productos de reposición. Los 

medicamentos se almacenan en cajones deslizantes horizontales en orden alfabético y forma 

farmacéutica. Algunos medicamentos debido a su grande demanda tienen su propio cajón (como 

Omeprazol, Ibruprofeno). Cuando no hay espacio suficiente en el lugar de almacenamiento 

primario, los excedentes de estos productos van a cajones que están situados en la zona del 

despacho. Hay  también una área de trabajo donde se realiza la facturación de recetas, pedidos y 

recepción de medicamentos donde también hay un ordenador con lector de código de barras, 

impresora y teléfono. La nevera está localizada en esta área para almacenar los medicamentos 

que necesitan de estar entre 2-8ºC.       

El despacho contiene una mesa de trabajo con un ordenador que es utilizado por el farmacéutico 

titular y aquí se encuentran las fuentes de información, teléfono, cajones para los productos de 

reposición y también para los encargos, dietética, material de ortopedia y afectos y accesorios. 

Los libros de tenencia obligatoria están aquí guardados y son los siguientes libros oficiales: Real 

Farmacopea Española, Formulario Nacional, libro de estupefacientes y libro recetario.  

El laboratorio tiene un lugar de preparación con su balanza, baño Maria, Procedimientos 

Normalizados de Trabajo (PNT) y con todos los materiales necesarios para la preparación de 

fórmulas magistrales.    

 

2.2. RECURSOS HUMANOS 

En España, el titular de la oficina de farmacia ha de ser obligatoriamente un farmacéutico, solo 

o asociado con otros farmacéuticos, y cada farmacéutico solo puede ser propietario de una 

oficina de farmacia [1].       
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En la Farmacia Cristina de Diego Martínez, el equipo se compone por el farmacéutico titular, 

Cristina de Diego Martínez, 2 farmacéuticas adjuntas, María Domínguez y Rosa Tejero y 1 

empleada de limpieza (anexo 3). Todos los profesionales están debidamente identificados con 

una tarjeta con el nombre y título profesional. Es un equipo en que cada uno tiene un papel 

definido siendo las tareas responsabilidades compartidas y realizadas en trabajo de equipo. 

 

3. GESTIÓN DE LA FARMACIA 
 

3.1  SISTEMA INFORMÁTICO 

El sistema informático es una de las herramientas más importantes en la oficina de  farmacia, 

que permite ejecutar una gran variedad de procedimientos necesarios del día a día de la oficina 

de farmacia, siendo la atención al público y gestión de la oficina de farmacia su principal punto 

de acción. En la Farmacia Cristina de Diego Martínez lo sistema informático utilizado es 

Farmatic Windows®, que se encuentra disponible en todos los ordenadores, una vez que están 

conectados en red. Este programa permite acceder a las fichas técnicas del Bot Plus (bases de 

datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos) y consultar histórico 

de medicamentos dispensados a determinados pacientes, por fecha, permitiendo así una 

búsqueda segura, eficaz y con máxima calidad y precisión de dispensación. A nivel 

administrativo  permite la recepción de pedidos, gestión de stock, control de ventas, control de 

caducidades y facturación mensual, entre otras.  

 

3.2 GESTIÓN DE STOCK 

La gestión de stock  tiene como principal objetivo  optimizar todos los productos que la 

farmacia utiliza para el desarrollo de su actividad. Es fundamental para el correcto 

funcionamiento de la farmacia y es esencial para una correcta gestión que asegure la 

disponibilidad de los medicamentos y productos farmacéuticos en cantidades adecuadas para 

satisfacer las necesidades de los pacientes, siendo uno de los puntos fundamentales para 

garantizar un buen funcionamiento de la farmacia.       

Para una buena gestión es necesario analizar la cantidad de cada producto necesario, que son 

definidas teniendo en cuenta  la cantidad mínima y máxima de cada medicamento. El sistema 

informático sugiere automáticamente la cantidad a pedir del medicamento cuando llega al stock 

mínimo, lo que permite un equilibrio entre las ventas y las compras.    

El control de lo stock es un proceso complejo que requiere experiencia para que sean tomadas 

decisiones racionales de modo que no haya exceso de determinados productos o que no 

disponga de medicamentos que los pacientes necesitan, tampoco que no hay medicamentos en 

los cajones sin rotación ya que acabarían caducándose. Es por tanto necesario un conocimiento 

del perfil de los pacientes y los hábitos de prescripción de los médicos de la zona, la publicidad 

de los medicamentos no sujetos a receta médica, los productos que son necesarios durante todo 

el año y los de las enfermedades crónicas y los medicamentos estacionales. 
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3.3 ENCOMIENDAS Y APROVISIONAMIENTO 

 

3.3.1 PEDIDOS 

Para la adquisición de medicamentos existen dos modalidades de pedidos básicamente:  

a) Reposición diaria: Las necesidades de compra de medicamentos y de cualquier tipo de 

suministro farmacéutico son analizados diariamente. Así, en función de las ventas, niveles de 

stock definidos para cada producto y encargos realizados por el paciente, se genera un pedido 

que, una vez revisado, se envía al distribuidor [2]. 

b) Compras a los laboratorios: se puede realizar directamente a través de los visitadores de 

los laboratorios [2].     

La farmacia Cristina de Diego Martínez actualmente trabaja esencialmente con 3 proveedores 

habituales: Hefame, Cofares Madrid y Cecofar. Los pedidos son realizados para reemplazar los 

productos vendidos al longo del día son efectuadas dos veces al día (uno al final de la mañana y 

otro por la tarde). El sistema informático sugiere un pedido en base a los medicamentos 

vendidos y gestión de stock mínimo y máximo, esto es, cuando se llega a la cantidad mínima del 

medicamento es propuesto en el pedido diario y el farmacéutico es el responsable de confirmar 

el pedido ajustando las cantidades que realmente se necesitan en ese momento. El pedido 

después es enviado a los proveedores por internet. También es posible efectuar pedidos por 

teléfono, normalmente cuando es necesaria la confirmación del producto.  

La farmacia hace también pedidos directamente a laboratorios, principalmente de medicamentos 

genéricos o productos de gran rotación. Son pedidos  que permiten satisfacer las necesidades a 

largo plazo y ofrecen beneficios económicos y facilidades de pago dada la compra de una gran 

cantidad de productos.  

 

3.3.2 RECEPCIÓN 

Cuando los pedidos se hacen a los almacenes, los productos llegan a la farmacia acondicionados 

en cubetas o en cajas de cartón. Los medicamentos que necesitan refrigeración se envasan por 

separado y el repartidor avisa cuando entrega el pedido.  

El primer paso es mirar la cubeta  que contiene la información: “Contiene albarán” (anexo 4). 

Es muy importante tener el albarán de los pedidos para confirmar si los productos recibidos son 

los productos pedidos y el precio de los mismos.  En caso de que el albarán no se encuentre en 

ninguna cubeta se puede buscar a través de la página web del proveedor. 

Algunos pedidos ya se encuentran creados en el Farmatic Windows® y así tenemos la 

información de los productos pedidos y la cantidad pedida de los mismos.  

El  segundo paso es mirar si hay algún medicamento que sea de nevera para que no se rompa la 

cadena del frio.  Durante la recepción hay muchos factores que son necesarios tener en cuenta: 

las fechas de caducidad de los productos, si los productos se encuentran en bueno estado y si los 

productos se ajustan con el albarán. 
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Para los productos que no son financiados por la Seguridad Social, es necesario comprobar si el 

precio de albarán y el precio de venta al público (PVP) es el mismo que aparece en el sistema 

informático y caso de que no coincida es necesario cambiar por los precios que están en el 

albarán.  

Después todos los productos pasaran por el lector de código de barras tenemos una opción en el 

sistema informático que nos indica si hay alguna incidencia en el pedido, como por ejemplo los 

medicamentos que estaban pedidos y no se han recibido, los productos en los que la cantidad 

pedida no corresponde con la cantidad introducida. Si todo está conforme se recepciona. 

Cuando el pedido no está creado en el sistema informático la recepción se realiza creando un 

nuevo registro. La diferencia con lo anterior es que aquí tenemos una ventana vacía que no tiene 

los productos que se han pedido y van apareciendo los productos a medida que los vamos 

pasando en el lector óptico. Todo esto proceso requiere una gran concentración. Los productos 

que vienen de más, porque no bien pedidos, o bien lo almacén los hay enviado mal o los que 

llegan en mal estado se apartarán para su posterior devolución.  

Después el albarán se guarda hasta que llega la factura correspondiente. 

 

3.3.3 ALMACENAMIENTO 

Después de la recepción de los productos es necesario proceder a su correcto almacenamiento. 

Esto es un paso importante una vez que de lo depende la rapidez de en la búsqueda de los 

medicamentos para su dispensación, la seguridad y la estabilidad de los productos de la 

farmacia. Es necesario cumplir las especificaciones de cada producto y ser lo más simples y 

eficaz posible. Uno de los aspectos más importantes es mirar a la fecha de caducidad, 

aplicándose la regla first expired, first out (FEFO) y first in, first out (FIFO), esto es, los nuevos 

productos son almacenados de modo a que los productos con menor fecha de caducidad sean los 

primeros a salir o los más antiguos. Esto es muy importante para evitar que los medicamentos 

tengan bien la fecha de caducidad evitando caducidades y roturas de stock.  Otro de los factores 

a tener en cuenta es la optimización del espacio y facilidad de acceso, tipo de producto, 

marketing y condiciones de conservación de los productos.  Las oficinas de farmacia están 

obligadas a mantener las condiciones de temperatura, humedad y luz adecuadas para garantizar 

la conservación de los productos. La temperatura de almacenamiento habitual es 15-26ºC 

mientras que la temperatura de nevera es 2-8ºC. El control de temperatura se hace todos los días 

en la farmacia Cristina de Diego Martínez, tanto en la área de almacén como de la nevera, a 

través de un registro diario de la temperatura máxima y mínima. Las hojas de registro se 

archivan para su posterior comprobación.  

Durante mis prácticas la recepción y almacenamiento fueran tareas realizada por mi muchas 

veces y lo consideré fundamental para la familiarización con los medicamentos existentes en la 

farmacia,  ya que me han permitido tener un primer contacto con todos los medicamentos que 

hay en la farmacia, con el sistema informático, con los nombres comerciales y la equivalencia 
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con sus principios activos, también conocer los mismos, y aprender como es el funcionamiento 

de la oficina de farmacia. El registro diario de la temperatura también fue mi función.  

 

3.3.4 CONTROL DE CADUCIDADES 

Para asegurar la cualidad, seguridad y eficacia de los medicamentos es necesario el control de 

las fechas de caducidad.  A primeros de mes se imprime una lista de los medicamentos que van 

a caducar en el mes siguiente y estos medicamentos son retirados y colocados en una caja 

rotulada con la palabra “caducidades” para su posterior devolución al almacén. En este listado 

hay veces que aparecen medicamentos que no están caducados, en esta situación se cambia la 

fecha de caducidad en el sistema informático. Durante mis prácticas el control de caducidades 

fue una tarea realizada por mí. 

 

3.3.5 DEVOLUCIONES 

Una situación frecuente en el día a día de la oficina de farmacia es devolver algún medicamento 

a los proveedores. Esto es debido a algún error en el pedido. En el albarán el medicamento a 

devolver se subraya con un rotulador amarillo y se escribe: “ABONAR” seguido de la cantidad 

que se quiere abonar y del motivo (ejemplo: ABONAR (1) NO INTERESA) también puede 

estar defectuoso el medicamento (ABONAR (1) DEFECTUOSO). Los medicamentos son 

introducidos en la bolsa correspondiente al proveedor e en la cubeta correspondiente.  

 

4. DISPENSACIÓN DE MEDICAMIENTOS 
 

El farmacéutico es el profesional encaminado a garantizar, tras una evaluación individual, que 

los pacientes reciban y utilicen los medicamentos de una forma adecuada a sus necesidades 

clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de 

tiempo adecuado, con la información para su uso correcto. La participación activa del 

farmacéutico en la dispensación hace que la sociedad perciba que el medicamento es un bien 

sanitario y no un simple objeto de consumo; además contribuye a fortalecer la relación paciente-

farmacéutico.  

 

4.1 SUJETOS A RECETA MÉDICA 
 

4.1.1 PRESCRIPCIÓN MÉDICA: VALIDACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 

EVALUACION 

El medico prescribe la medicación para su dispensación a través de un documento normalizado, 

la receta médica, que es el vehículo de la prescripción y que es validada en lo momento de la 

dispensación. Los medicamentos que requieren receta médica llevan en el cartonaje el símbolo 

“” y la leyenda “con receta médica”.      

Las recetas están compuestas de dos partes, una para el farmacéutico y otra para el paciente 

(volante de instrucciones al paciente). En los cuerpos de la receta deberán constar: Nombre y 

apellidos del médico prescriptor; Número de colegiado y firma; Nombre y apellidos del 
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paciente, Código de identificación del paciente (CIP) o número de afiliación de Seguridad 

Social (NASS) y año de nacimiento; el medicamento puede ser prescrito según denominación 

común internacional (DCI) o marca; también deben de poner la forma farmacéutica y vía de 

administración; número y tamaño de envases, posología y fecha.  

Es esencial tener en cuenta que en la dispensación están presentes los elementos esenciales que 

permiten la validez de la receta: identificación del medicamento, identificación del médico, 

identificación del paciente y fecha prevista de la dispensación. Si el médico no quiere que el 

paciente reciba un medicamento genérico tiene que poner la leyenda “Por necesidad 

terapéutica” y en estos casos el farmacéutico no puede sustituir por otro medicamento sin el 

prescripto por el médico. El plazo de validez de las recetas es de 10 días a partir de la fecha de 

la receta, o bien 5 días antes de la fecha prevista de dispensación. En casos de ausencia de la 

fecha de prescripción el farmacéutico deberá diligenciar y firmar, en el apartado de advertencias 

al farmacéutico la leyenda “receta sin fecha de prescripción: recibida en dd/mm/aaaa”. Si la 

receta esta visada, con su correspondiente fecha de visado, es esta la fecha que cuenta para 

contabilizar los 10 días útiles. En cualquier caso, transcurrido el plazo, no podrá dispensarse 

ninguno medicamento o producto sanitario, salvo las siguientes excepciones:        

 Recetas en las que se prescriban medicamentos con isotretinoina por vía oral para 

mujeres en edad fértil. En estos casos el plazo de validez es de 7 días a partir de la fecha 

de prescripción del médico. 

 Recetas en las que se prescriben vacunas individualizadas antialérgicas o bacterianas. El 

plazo de validez es de 90 días a partir de la fecha del visado de inspección.  

Tanto para la prescripción como para la dispensación de las recetas oficiales el paciente debe 

acudir con la tarjeta sanitaria individual [2]. 

En la dispensación con recetas médicas es obligación del farmacéutico analizar la receta con 

todo rigor y minuciosidad, lo que implica verificar todos los aspectos legales que puedan 

implicar la devolución de la receta por parte de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Es 

también una de las tareas del farmacéutico estar atento a posibles interacciones entre los 

medicamentos prescriptos u otros que el paciente tome, alertar  de los efectos secundarios más 

comunes y contra-indicaciones, adaptado a la realidad del paciente.  

  

4.1.2 DISPENSACIÓN 

Después de efectuar la validación de la receta y que esta se encuentre dentro de los parámetros 

legales referidos anteriormente, se cogen todos los medicamentos prescriptos. Esta es una tarea 

importante ya que es necesario comprobar que los medicamentos corresponden exactamente a 

los medicamentos prescriptos, con especial atención a la forma farmacéutica, dosis y tamaño del 

envase que pueden ser fácilmente confundidos. Las recetas informatizadas en relación a las 

manuales facilitan este proceso una vez que la interpretación es inequívoca lo que no sucede con 

las recetas manuales ya que debido a la caligrafía del médico pueden surgir algunas dudas en 
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relación al medicamento prescripto. Los medicamentos son después pasados por el lector óptico 

y se marca el tipo de aportación (que suele venir indicada en la receta). Los cupones de códigos 

de barras de los medicamentos son cortados y pegados en la receta,  después se pasa la tarjeta 

sanitaria del paciente y el código de barra de cada receta. Esto es un proceso que hay que 

realizar con gran atención por parte del farmacéutico para no confundirse y se cambie el tipo de 

aportación o se cambien los códigos de las recetas entre sí, lo que puede ser motivo de 

devolución de recetas. 

 

4.1.3 LOS SISTEMAS DE SALUD Y SUBSISTEMAS 

El sistema nacional de salud en España puede dispensar de varias entidades tales como: 

 Sistema Nacional de la Seguridad Social ( S.S.S.S) (anexo 5) 

 Mutualidad general de funcionarios civiles del estado (MUFACE) (anexo 6) 

 Instituto social de las fuerzas armadas (ISFAS) (anexo 7) 

 Medicina privada o con sociedades médicas (anexo 8) 

 

4.1.3.1 APORTACIÓN DEL PACIENTE 

Las modalidades de aportación del paciente en relación con la prestación farmacéutica se 

recogen en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones La nueva aportación es efectiva desde el 1 de julio de 2012.   

Por regla general los pensionistas, en el momento de la dispensación, tendrán que abonar un 

10% del PVP del medicamento o producto sanitario (salvo que su renta anual sea superior a 

100.000 euros). Se establece además un límite máximo mensual en función de la renta (cuantía 

máxima que abonará mensualmente el paciente). Cuando la renta sea inferior a 18.000€ el límite 

máximo mensual será de 8,26 € y cuando la renta sea mayor o igual a 18.000€ e inferior a 

100.000, el límite será 18, 59 €. Los pensionistas cuya renta sea mayor o igual a 100.000€ 

abonarán un 60% del PVP con límite máximo mensual de 62,00 € [3].   

Los activos cuya renta sea inferior a 18.000€ pagarán el 40 % del PVP, los de renta mayor o 

igual a 18.000€ y menor a 100.000€ pagarán el 50 % y los de renta superior o igual a 100.000€, 

el 60 %. En este caso no se aplicarán límites mensuales de aportación [3]. 

Están exentos de aportación los usuarios siguientes: 

 Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos 

contemplados en su normativa específica. 

 Personas perceptoras de rentas de integración social, según la acreditación facilitada por 

la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Personas perceptoras de pensiones no contributivas. 

 Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto 

subsista su situación. 
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 Los tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

El Sistema de Cálculo del Tope de Aportación (SISCATA) es la aplicación informática 

desarrollada por la Consejería de Sanidad, que permite a las Oficinas de Farmacia de la 

Comunidad de Madrid conocer on-line 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. Los objeticos de Siscata son: evitar que el usuario, en el momento de la 

dispensación, tenga que abonar más dinero si ya ha llegado al tope mensual de aportación 

farmacéutica que le corresponde;  mejorar y agilizar el proceso de facturación, al disponer on‐

line de los datos de dispensación tradicional e incluir una asociación entre la receta dispensada y 

la venta realizada; y actualizar inmediatamente los cambios realizados en los tipos de aportación 

de los ciudadanos.  

Ejemplo:  

Usuario pensionista clasificado como TSI002 (código que aparece en la parte superior derecha 

de la receta) con tope de aportación 8,26€ y con Tarjeta Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

A mediados del mes de marzo de 2014 tiene una aportación mensual acumulada de 7,90€. 

Acude a la oficina de farmacia con una receta oficial de un producto financiado cuyo PVP es de 

7€. El usuario abonará como aportación 0,36€, (que es la cantidad exacta para alcanzar el tope 

máximo de 8,26 € que le corresponde), en lugar de los 0,70€ (10% del PVP) que debería pagar 

como aportación normal por ese medicamento. Desde este momento, todas las dispensaciones 

del mes de marzo a este usuario estarán exentas del pago de aportación. 

A los usuarios de otras Comunidades Autónomas, independientemente de que se les prescriban 

recetas del Servicio Madrileño de Salud, en las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid 

no se les podrá contabilizar la aportación farmacéutica acumulada a lo  largo de ese mes, debido 

a que son usuarios que no disponen de Tarjeta Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y por tanto 

SISCATA no reconoce y no puede validar al usuario, ni el tipo de aportación y su tope máximo. 

En estos casos la oficina de farmacia cobrará al usuario la aportación que le corresponda según 

su nivel de renta y si es pensionista o no. En ningún caso se cobrará íntegramente el precio del 

medicamento o producto sanitario dispensado. 

 

A. MODELO DE RECETA 

El modelo de recetas verdes para activos y rojas para pensionistas ha sido sustituido por un 

nuevo modelo de color azul para todos los colectivos y grupos de aportación, con diferente 

formato para prescripción manual e informatizada. No obstante el modelo azul va a coexistir 

con las rojas y verdes hasta que se acaben los talonarios impresos existentes en los centros de 

salud y en el almacén central de la Consejería.       

En todas las recetas en el margen superior derecho de la misma (apartado de datos del paciente), 

vendrá claramente identificado el tipo de aportación según el siguiente esquema. 
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Tabla 1 – Tipo de aportación.  

CÓDIGO 

IMPRESO 
APORTACIÓN DESCRIPCIÓN 

TSI 001 0% Usuarios exentos de aportación 

TSI 002 10% * Usuarios con aportación del 10% 

TSI 003 40% * Usuarios con aportación del 40% 

TSI 004 50% * Usuarios con aportación del 50% 

TSI 005 60% * Usuarios con aportación del 60% 

TSI 006 30% * Mutualidades: Muface, Isfas, Mugeju 

SDTX 0% 
Usuarios exentos de aportación. Síndrome 

tóxico 

CAMP 

Medicamentos: 10%por 

envase hasta un máximo 

de 4,13€. 

Usuarios con aportación de Campaña 

Sanitaria 

(*) a los productos identificados con cícero les corresponde un 10% hasta un máximo de 4,13€. 

 

4.1.4 DISPENSACION ACTIVA FARMACEUTICA 

Una de las funciones del farmacéutico es garantizar que el paciente reciba la medicación 

prescrita promoviendo un uso seguro y racional. El farmacéutico, en el momento de la 

dispensación, debe tratar de implicar al paciente en su enfermedad y en el tratamiento a seguir 

con el objetivo de motivarlo y, en consecuencia, mejorar su adherencia. A menudo, la 

adherencia al tratamiento se convierte en una tarea difícil, sobre todo en aquellos pacientes 

polimedicados, con patologías crónicas y que además reúnen otras características especiales 

como por ejemplo una edad avanzada, dificultad visual, pérdida de memoria, y otras. En estas 

situaciones el farmacéutico debe aplicar una serie de medidas para mejorar e incrementar la 

adherencia al tratamiento de los pacientes.         

Como ya he comentado anteriormente, el farmacéutico es el profesional de la salud que mejor 

puede ver el estado de salud de los pacientes y asesorar a este en el buen uso de su medicación. 

Es responsabilidad del farmacéutico que el paciente entienda todas las informaciones relevantes 

relativas a su medicación y productos sanitarios dispensados, promoviendo el uso correcto, 

seguro y eficaz de los medicamentos. Es extremamente importante adecuar estas informaciones 

al nivel socio-económico del paciente de modo que este comprenda todas las informaciones que 

le son dadas, garantizando que no se confunda y que comprenda la información. En una fase 

inicial se debe evaluar la medicación, saber si el paciente toma los medicamentos por primera 

vez, si ya los conoce o si los toma de forma continua. En ambos casos es fundamental garantizar 

que cuando el paciente abandone la farmacia conozca los medicamentos que le han dispensado, 
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y sepa la  posología y para qué es cada medicamento. Estas informaciones deben ser hechas, si 

es posible por escrito de forma que el paciente pueda consultar información en caso de duda. En 

algunas situaciones el farmacéutico puede ayudar el paciente a exponer sus dudas, por ejemplo 

en casos de vergüenza debido a la delicadeza de algunos asuntos que son de sus ámbitos 

personales, pudiendo pasar esta barrera y crear lazos de confianza que ayudan en la relación 

farmacéutico-paciente y sí garantizar que el paciente conozca su esquema terapéutico. Esta tarea 

es esencial para una buena adhesión a terapéutica porque si los pacientes están bien informados 

cumplen mejor las indicaciones dadas ya que conocen la importancia del tratamiento y los 

beneficios de su complimiento.    

Un ejemplo que se ha producido durante mis prácticas fue recibir recetas de un determinado 

paciente que presentaba dos medicamentos para o tratamiento de la hiperplasia benigna de la 

próstata: Duodart® y Tamsulosina 0,4 mg.  Esto sería un caso  de sobremedicación que fue 

detectado en la dispensación de los medicamentos, ya que Duodart® contiene 0.5 mg de 

Dutasterida y 0,4 mg de Tamsulosina. El paciente tenía un desconocimiento general en relación 

a los medicamentos. Para su resolución entramos en contacto con su médico de cabecera para 

explicar su situación, nos dijo que había sido un error haberle recetado los dos medicamentos, 

una receta correspondía al medicamento que el paciente tomaba en otro momento y el otro es el 

que debería tomar a partir de ahora.  Fue una situación fácilmente resuelta debido a atención del 

farmacéutico durante la  dispensación. 

 

4.1.5 MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 

Las substancias psicotrópicas, debido a las acciones y efectos que producen, aconsejan cuidado 

y vigilancia especiales para su uso terapéutico así como para la prevención de las repercusiones 

sanitarias que puede conllevar su utilización no apropiada o indebida [2]. 

Los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes contienen substancias activas con efectos a 

nivel del Sistema Nervioso Central, ejerciendo acción sedativa, narcótica y euforizante. Estas 

moléculas tienen una margen terapéutica estrecha  e son capaces de originar tolerancia y 

dependencia física y psicológica, pelo que puede ser objeto de una utilización ilícita y abusiva. 

Estos fármacos tienen símbolos diferentes impresos en la cartonaje para una mejor 

identificación. En lo caso de los medicamentos psicotrópicos tienen un circulo mitad blanco, 

mitad negro ( ). No caso de los medicamentos estupefacientes el símbolo es un circulo 

negro () [2]. 

4.1.5.1 DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS 

La dispensación de psicotrópicos tiene requisitos más estrictos que la de los otros 

medicamentos. Estas especialidades se dispensan con receta médica. La receta (anexo 9) queda 

en poder del farmacéutico, que hay que apuntar el Documento Nacional de Identidad  (DNI) de 

la persona que recoge el medicamento y anotar su dispensación en el libro recetario (esta en 
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formato digital e a cuando da dispensación se hace el registro en el libro a través de una ventana 

automática que abre a cuando de la pasada del medicamento en el lector óptico. Es necesario 

poner es nombre, CIP, y DNI del paciente, nombre del médico y número de colegiado) [2].   

4.1.5.2 DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES 

Para su dispensación se exige la presentación de la receta especial de estupefacientes (anexo 10) 

que hay que tener debidamente consignado los datos del usuario, del médico y el producto 

prescripto. Cuando se pide un estupefaciente al proveedor hay que hacer un pedido al proveedor 

u después se ha que rellenar un vale de estupefacientes del “Talonario oficial de vales de 

estupefacientes para farmacias, almacenes y laboratorios” [2].    

Todos los movimientos de entradas y salidas de estupefacientes son registrados en el libro 

oficial de estupefacientes de la farmacia.  

 

4.1.6 VISADO DE INSPECCIÓN 

El visado de inspección de medicamentos (VIM) es el procedimiento por el cual la Inspección 

de Servicios Sanitarios autoriza la prescripción de medicamentos y productos farmacéuticos que 

requieren un control especial.        

Necesitan visado: 

 Leponex®; 

 Especial Control Médico (EMC); 

 Las especialidades de diagnóstico hospitalario; 

 Las especialidades con cupón precinto diferenciado; 

 Los productos dietoterápicos y dietas de nutrición parental; 

 Los extractos hiposensibilizantes y vacunas bacterianas; 

 Las especialidades del grupo C10 AA: “Inhibidores de la HMG CoA 

Reductasa”, cuando son por hipercolestorolemia familiar (anexo 11). 

Además del VIM existe otro procedimiento de menor control que es el autovisado. En este caso 

es el propio médico prescriptor el que por medio de una segunda firma valida la prescripción. Se 

utiliza en las recetas de absorbentes para la incontinencia urinaria y en los antipsicóticos atípicos 

para pacientes de más de 75 años de edad [2].    

En el caso de las recetas sometidas a visado, la fecha del visado deberá ser igual o anterior a de 

dispensación, e igual o posterior a la fecha de prescripción.  

 

 

 
 

4.1.7 ESPECIAL CONTROL MÉDICO 
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Las especialidades farmacéuticas sometidas a EMC son aquellas que contienen la leyenda 

“Especial Control Médico” en el cartonaje e las siglas ECM junto al código nacional y en su 

cupón precinto diferenciado [2].      

Las normas de dispensación aplicables a este tipo de especialidades farmacéuticas son las 

siguientes: 

 Únicamente se podrán dispensar con receta médica; 

 Su dispensación será anotada en el libro de recetario; 

 No se pueden sustituir; 

 El farmacéutico enviará una declaración de las dispensaciones efectuadas de 

estos medicamentos en el mes precedente a la Consejería de Salud. 

Ejemplos: Derivados de la vitamina A y ácido acetohidroxámico, Leponex®.  

 

4.1.8 PROCESAMIENTO RECETA Y FACTURACIÓN 

En la farmacia, la facturación se realiza mensualmente y se presenta en los Servicios de Salud 

para su pago. Al realizar la facturación se comprueba que no hay errores y que el proceso de 

dispensación se hay realizado de acuerdo con la legislación.     

A lo largo del día las recetas son repasadas para detectar posibles errores y en su caso nos 

ponemos en contacto con el paciente y anular las recetas mal dispensadas. Después de repasadas 

se sellan y se firman. En el caso de sustituir un medicamento genérico de un laboratorio por otro 

de un laboratorio diferente es necesario escribir en la receta que el paciente acepta el cambio y 

la firma del farmacéutico con la fecha del día correspondiente. En caso que no venga indicada la 

posología, duración del tratamiento y fecha de prescripción es necesario diligenciar en el 

anverso de la receta en el espacio destinado para estos datos, usando el sello con la leyenda  “El 

paciente conoce la posología y duración de tratamiento” y “Receta sin fecha de prescripción”. 

Estas leyendas necesitan también de la firma del farmacéutico.     

Las recetas son agrupadas en paquetes de veinticinco, separando las recetas en grupos 

SISCATA, Contingencia (cuando al dispensar la receta la tarjeta sanitaria del paciente no 

funciona), MUFACE, ISFAS, etc. Todos los grupos de recetas dispensados en el periodo de un 

mes, se introducen en cajas de mil. Todas las cajas son identificadas con el número de la 

farmacia y mes de facturación.    

Algunos tipos de recetas tienen que ser archivadas en la farmacia durante determinado tiempo. 

Las recetas veterinarias por un periodo de 3 años, las recetas privadas de uso humano por 3 

meses, las recetas de psicótropos por 2 años, las recetas de fórmulas magistrales durante 1 año y 

3 meses y las recetas de estupefacientes (las antiguas y las privadas), por un periodo de 5 años 

(las recetas de estupefacientes que siguen el modelo actual se envían normalmente con el resto 

de las recetas dispensadas). 
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4.2 MEDICAMENTOS NO SUJETOS A RECETA MÉDICA 

Los medicamentos no sujetos a receta médica son aquellos que, tal y como indica el nombre,  no 

necesitan de receta médica para su dispensación. Teniendo en cuenta sus características son 

usados en problemas de salud menores, situaciones que no necesitan de evaluación médica. La 

mayoría de las veces el farmacéutico es el primer profesional de salud a quien el paciente 

recurre para esclarecer sus dudas y obtener una resolución fácil para su problema de salud. Es 

fundamental que el farmacéutico tenga la máxima información posible en la dispensación para 

asegurar una correcta evaluación del problema de salud, para quien es, síntomas y si ya está 

tomando algo para este problema de salud o para otros. Si es un problema de salud menor el 

farmacéutico tiene que proporcionar al paciente toda la información necesaria y dispensar un 

medicamento no sujeto a receta médica asegurando el uso racional del medicamento. La 

dispensación de estos medicamentos puede contribuir para a una disminución de la afluencia al 

ambulatorio. Muchas veces los pacientes creen que están bien informados y esto dificulta el 

papel del farmacéutico.  Determinados grupos de enfermos como por ejemplo, enfermos 

crónicos, embarazadas, lactantes, niños y ancianos que necesitan de cuidados especiales, 

pudiendo no estar recomendado el uso de medicamentos no sujetos a receta médica. 

Durante mis prácticas verifiqué que las personas venían a menudo la oficina de farmacia a 

buscar medicamentos no sujetos a receta médica para aliviar los síntomas asociados a problemas 

menores. También es muy común que los pacientes solicitasen medicamentos específicos, que 

ya había usado antes o que alguien les había recomendado, pero esto no era adecuado para su 

actual patología.  Esto solo demuestra  la importancia del farmacéutico como profesional de la 

salud en la educación de las personas para el uso racional de los medicamentos. 

 

4.3 FORMULAS MAGISTRALES 

Es el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico, o 

bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción médica (anexo 13) 

facultativa detallada de los principios activos que incluye, según las normas de correcta 

elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o 

servicio farmacéutico. Es por lo tanto un medicamento hecho a la medida del paciente, en el se 

ajustan las características del fármaco a las necesidades terapéuticas de una persona en concreto. 

Representan uno de los testimonios más representativos del origen de la profesión farmacéutica 

y constituye una de las actividades más arraigadas con la esencia de la actuación del 

farmacéutico [5].       

Para la fabricación de especialidades farmacéuticas o a cualquiera de los procesos que esta 

pueda comprender, incluso los de envasado, acondicionamiento y presentación para la venta, las 

oficinas de farmacia deberán estar autorizadas previamente por el ministerio de sanidad y 

consumo. Esta autorización y su extinción se publicaran en el boletín oficial del estado. Para 

obtener la autorización de laboratorio farmacéutico, el solicitante deberá cumplir los siguientes 
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requisitos: detallar las formas farmacéuticas que pretenda fabricar, así como el lugar, 

establecimiento o laboratorio de fabricación y control; disponer de locales, equipo técnico y de 

control adecuados y suficientes para una correcta fabricación, control y conservación que 

responda a las exigencias legales; y disponer de un director técnico responsable, un responsable 

de fabricación y un responsable de control de calidad. Estos dos últimos estarán, en todo caso, 

bajo la autoridad del director técnico. El ministerio de sanidad y consumo concederá la 

correspondiente autorización solo después de comprobar que se cumplen los requisitos legales 

exigidos. 

Los fabricantes de especialidades farmacéuticas podrán encomendar a terceros la realización de 

actividades de fabricación o controles previstos en la ley para las especialidades farmacéuticas 

si se cumplen los requisitos siguientes: contar el tercero-contratista con la autorización sanitaria 

de fabricante de especialidades farmacéuticas; e obtener del ministerio de sanidad y consumo 

autorización específica para la fabricación por terceros [5]. 

 

4.3.1 LABORATORIO 

Las operaciones de elaboración, acondicionamiento, etiquetado y control de una forma 

farmacéutica debe efectuarse en un local llamado de “preparación”. En esta zona no se debe 

ejercer ninguna otra actividad que pueda producir contaminación de las formulas a preparar. Las 

superficies son lisas, sin grietas y fáciles de limpiar. Las condiciones de temperatura, humedad y 

ventilación son adecuadas y cuenta con las fuentes de energía necesarias así como agua potable 

[2]. 

Para realizar las preparaciones es necesario, al menos, los siguientes elementos: 

 Una superficie de trabajo suficiente, de material liso e impermeable, fácil de limpiar y 

desinfectar, inerte a colorantes y substancias agresivas; 

 Una pila con agua fría y caliente, de material liso, resistente, provista de un antirretorno; 

  Una zona desinfectada donde colocar los recipientes y utensilios pendientes de 

limpieza; 

 Un soporte horizontal que evite en lo posible las vibraciones, con espacio suficiente 

para la balanza, y que garantiza una correcta pesada; 

 Un espacio reservado para la lectura y redacción de documentos en la que se encuentra 

a mano toda la documentación reglamentaria, incluida la Real Farmacopea Española, 

Formulario Nacional y los libros de consulta útiles para las preparaciones; 

 Armarios y estanterías con suficiente capacidad para colocar, protegido del polvo  y de 

la luz, todo aquello que es necesario para las preparaciones; 

 Un frigorífico dotado de termómetro de temperatura máxima y mínima para almacenar 

los productos termolábiles, ya sean materias primas, productos a granel o producto terminado. 
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Lo laboratorio de la farmacia Cristina de Diego Martínez cumple con todos estos requisitos, y 

disponen de todos los registros de las materias primas, material de acondicionamiento y  guías 

de elaboración y control de las fórmulas magistrales. Dispone también  de los PNT que exige el 

decreto ley 175/2001 sobre Normas de Correcta Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas 

Magistrales y Preparados Oficiales. 

   

4.3.2 MANIPULACIÓN 

Es necesario que cada vez que se elabore una fórmula magistral o preparado oficinal se debe 

confeccionar una guía de elaboración, control y registro. Deberá contener toda la información 

necesaria para la correcta elaboración y control de una determinada fórmula magistral. Los 

apartados que debe contener son: Identificación del preparado; Fórmula patrón (transcribir la 

prescripción del médico), metodología, controles analíticos a efectuar, material de 

acondicionamiento necesario, condiciones de conservación, fecha de caducidad e información al 

paciente.  

4.3.3 ETIQUETADO 

Las etiquetas de los envases de fórmulas magistrales y preparados oficiales deben estar 

expresadas en caracteres fácilmente legibles, claramente comprensibles e indelebles. Son 

esenciales los siguientes datos: denominación del preparado oficial; composición cualitativa y 

cuantitativa completa, al menos de los principios activos y de los excipientes de declaración 

obligatoria; forma farmacéutica, vía de administración y cantidad dispensada; número de 

Registro en el Libro de Recetario; fecha de elaboración y plazo de validez o fecha de caducidad; 

condiciones de conservación, si procede; nombre y número del colegiado del médico 

prescriptor; nombre del paciente; nombre, dirección y número de teléfono de la oficina de 

farmacia. 

4.3.4 CALCULO DEL PRECIO 

1. Honorarios que se han calculado según unas tablas que envía el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (COFM) anualmente, en los cuales se relaciona la forma farmacéutica 

con las unidades de dicha forma farmacéutica.  

2. Precio de los principios activos según una tabla que también es enviada por el COFM. 

3. Precio de los excipientes según otra tabla enviada por el COFM. 

4. Precio del envase también según tabla. 

5. Valor del IVA (4%). 

Honorarios + PA + Excipientes + Envase + IVA = Precio Final 

Existe una tabla proporcionada por el COFM en la cual existe una serie de fórmulas magistrales 

con precio tasado, con lo cual no es necesario calcularlo como descrito anteriormente. Esta es 

una tabla que cada año va ampliando con mayor número de fórmulas magistrales.   
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4.3.5 FORMULAS MAGISTRALES PREPARADAS DURANTE MIS 

PRÁCTICAS 

Durante mis prácticas tuve la oportunidad de preparar algunas fórmulas magistrales. He 

preparado un gel de diltiazem a 2%, vaselina salicílica, capsulas de Gluconato de Zinc, Alcohol 

boricado a saturación y Aceite salicílico a 15% (anexo 13). 

 Gel de diltiazem a 2%: para tratamiento de fisuras anales. 

 Vaselina Salicílica: el ácido salicílico elimina las durezas y las callosidades de la piel e 

impide su formación. Se utiliza en procesos en los que la piel presente escamas como 

psoriasis, ictiosis y ciertos eczemas. 

 Capsulas de Gluconato de Zinc: es un suplemento de zinc que se utiliza para tratamiento 

del acné. 

 Alcohol boricado a saturación: Es un antiséptico que se utiliza para tratar la otitis 

externa. 

 Aceite salicílico a 15%: para tratamiento de la piel seca. 

 

4.4  OTROS PRODUTOS FARMACÉUTICOS 

Además de los medicamentos existe en la farmacia Cristina de Diego Martínez otros productos 

farmacéuticos disponibles que completan su espectro de acción dando una serie de opciones 

diferentes a los pacientes. Son ejemplo los productos de cosmética y de higiene personal; 

dispositivos médicos; homeopáticos; fitoterapicos y suplementos alimentares; ortopedia; 

dietéticos, alimentación especial y nutrición infantil y clínica y puericultura. 

 

4.5 SYGLAS E SÍMBOLOS DEL CÚPON PRECINTO 

En la tabla 2 están las siglas y símbolos presentes en el cupón precinto.  

 

Tabla 2 – Siglas y símbolos del cupón precinto 

SIGLAS Y SIMBOLOS DEL CÚPON PRECINTO 

Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social A.S.S.S 

Medicamento de Especial Control Médico ECM 

Tratamiento de Larga Duración TLD 

Equivalente Farmacéutico Genérico EFG 

Diagnóstico hospitalario DH 

Financiación restringida a una determinada indicación I 

Antipsicóticos atípicos financiados con visado a mayores 

de 75 años 
E 

Medicamento de aportación reducida 
 

Diagnostico hospitalario  
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Cupón precinto diferenciado – visado de inspección 
 

 

5. OTROS SERVIVIOS DE SALUD PROPORCIONADA EN LA FARMACIA 

En una sociedad cada día más exigente es fundamental que la farmacia tenga otros servicios 

además de la dispensación de medicamentos y productos de salud.  

 Medición de la presión arterial: La presión arterial elevada es un factor de riesgo 

cardiovascular muy común entre la población. La mayoría de las personas recorre a este servicio 

para autocontrol de la hipertensión o porque hay un mal estar de causa desconocida. Una 

presión arterial elevada de vez en cuando no se puede considerar hipertensión arterial. El 

ejercicio físico, nerviosismo, medicamentos, alimentos, tabaco, alcohol y café son ejemplos de 

situaciones que pueden aumentar la presión arterial. 

Un caso curioso que surgió durante mis prácticas fue o control diario de la tensión arterial de un 

niño de 9 años. Para esto fue necesario informarse de cual eran los valores de referencia para 

niños. Como lo manguito ocupaba más de 2/3 del brazo del niño (no era un manguito pediátrico 

si no de un adulto) la medición de la presión arterial no era válida por lo cual lo derivamos al 

pediatra para la toma de la tensión. Los factores a tener en cuenta para los valores óptimos son 

la edad y talla.         

Al largo de mis prácticas tuve la oportunidad de tomar la presión arterial de algunos pacientes. 

 

 Seguimiento de pacientes con exceso de peso 

La obesidad es una de las patologías que más está creciendo en las últimas décadas en 

los países desarrollados. Estas cifras son debidas sobre todo a los malos hábitos alimenticios. El 

farmacéutico puede ser una gran ayuda, tanto a través de la educación nutricional como 

aconsejando incluir en el estilo de vida el aumento del ejercicio físico y huyendo de dietas 

inadecuadas que podrían poner en riesgo la salud. Existen en la farmacia Cristina de Diego 

Martínez varios productos que ayudan a reducir y mantener el peso, también consultas de 

seguimiento de estos pacientes.  

 

6. FARMACOVIGILANCIA Y SEGURIDAD 

El Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid es el encargado de implantar, 

desarrollar y potenciar el Programa de Notificación Espontánea de Sospechas de Reacciones 

Adversas a Medicamentos en la Comunidad de Madrid. Este programa es una de las actividades 

de la Farmacovigilancia bajo la que se engloban todas las destinadas a la identificación, 

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos en la 

población una vez comercializados. El objetivo es identificar de forma precoz los posibles 

riesgos asociados con el uso de los medicamentos. Para ello es imprescindible la colaboración 
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de los profesionales sanitarios aportando sus casos clínicos. Las notificaciones que se reciben se 

evalúan y se registran en unidades técnicas de vigilancia farmacológica.    

La notificación es mediante la Tarjeta Amarilla (anexo 14) que está diseñada para ser 

cumplimentada en el menor tiempo posible y facilitar el envío por el notificador a un apartado 

de correo con franqueo pagado
 
[6].  

 

7. FORMACIÓN CONTINUA 

A lo largo de mis prácticas he hecho algunos cursos proporcionados por la Sociedad Española 

de Farmacia Comunitaria. Esta es una sociedad que permite a sus asociados la oportunidad de 

actualización científica en diversos temas de interés. Esto llevo a que me inscribiese en “Club de 

la farmacia” que permite a profesionales y estudiantes hacer también algunos de esos cursos. 

Algunos que he hecho fueran:  “Farmacéuticos, pacientes y uso correcto del ibuprofeno”; 

“Prácticas esenciales en atención farmacéutica – Dolor Musculoesquelética”; ““Prácticas 

esenciales en atención farmacéutica – Lumbalgia “, “Dermatitis atópica”, 

“Hiperpigmentaciones”, “Acné y Rosácea” y “Estados descamativos”.   

Otra actividad que tuve la oportunidad de aprender en mis prácticas fue el funcionamiento de 

los inhaladores. Creo que es un asunto importante porque su incorrecta utilización por parte del 

paciente puede influir negativamente en el tratamiento. 

Estos cursos pretenden proporcionar al farmacéutico los conocimientos y las habilidades para 

que pueda desarrollar una correcta atención farmacéutica en las patologías que, con más 

frecuencia, se tratan y consultan en la oficina de farmacia. Proporcionan herramientas para el 

desarrollo de las habilidades de comunicación para llevar a cabo una eficiente comunicación 

con el paciente obteniendo el farmacéutico la información que precisa para ofrecer una atención 

adecuada, y para transmitirla posteriormente de forma correcta para que el paciente cumpla con 

el tratamiento. Asimismo, pretende concienciar al farmacéutico sobre la importancia de su labor 

como educador sanitario más cercano de la población y como integrante del equipo 

multidisciplinar de salud, tanto desde el punto de vista terapéutico como líder de opinión en la 

mejora de los hábitos saludables de la población. 
 

8. RELACIÓN PACIENTE-FARMACÉUTICO 

Los pacientes de la Farmacia Cristina de Diego Martínez son, en gran mayoría, habitantes del 

barrio donde está situada. Esto hace que sea una farmacia muy familiar, que exista gran contacto 

y confianza de los pacientes con el equipo de la oficina de farmacia. Todo esto se debe a 

simpatía, respeto y preocupación por parte del equipo con todos sus pacientes, la mayoría ya 

fidelizados a esta farmacia. Esto fue uno de los factores que me ha gustado tanto de esta 

farmacia, el ambiente familiar y la preocupación por el bienestar de todos los pacientes, la 

mayoría ya de hace muchos años y que consideran la oficina de farmacia  como su segunda 

casa, como ellos mismo dicen. El equipo conoce el nombre de la mayoría de los pacientes, 

http://www.sefac.org/formacion/farmaceuticos-pacientes-y-uso-correcto-del-ibuprofeno
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ayudándolos muchas veces no solo en sus problemas de salud si no también en sus problemas 

personales, ni que aunque sea solo con unas palabras de ánimo. Esta relación tan próxima 

paciente-farmacéutico es extremamente ventajosa pues permite a los pacientes exponer sus 

problemas y dudas más fácilmente, facilitando el papel del farmacéutico y mostrando una vez 

más que este no es solo un vendedor de medicamentos, si no un profesional de la salud 

preocupado por el bienestar de la población.  

 

9. INTEGRAR AL ALUMNO EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES 

LABORALES 

Lo primero que empecé a hacer fue la recepción de pedidos y ayuda en la colocación para saber 

dónde estában guardados los medicamentos y entender mejor la organización de la farmacia. 

Esto también me permitió mejorar el conocimiento de los nombres comerciales. Al principio 

miraba las recetas y con ayuda del Farmatic Windows® consultaba las fichas técnicas del Blot 

Plus siempre que tenía alguna duda acerca de algún medicamento. 

Los conocimientos de  Farmatic Windows® fueron de gran ayuda, porque me permitían 

resolver dudas de forma más independiente. Todos los días miraba también en las recetas las 

posibles causas de errores, como fechas, errores de dispensación, ausencia de firma del médico 

y las sellaba y agrupaba por diferentes tipos de aportación, en bloques de veinticinco recetas si 

era  posible, para facilitar la tarea de quien las fuera a firmar a continuación. Poco a poco, fue 

participando en el servicio de atención al paciente y ayudaba en la dispensación, buscando los 

medicamentos prescriptos, colando los cupones en las recetas, pasando los códigos en el 

ordenador y también cerraba la venta. Esto me permitió escuchar los distintos tipos de consejos 

del farmacéutico y empezar a interactuar con el paciente. Como no me sentía muy cómoda con 

el idioma, no podía hacer una dispensación activa por eso estaba normalmente acompañada por 

otro miembro del equipo, que muchas veces me dejaban hacer todo sola, solamente estaban allí 

como apoyo.  Siempre que venía alguna fórmula magistral ayudaba en la elaboración de la 

misma.  Cuando recepcionábamos los pedidos de los laboratorios, en alguna ocasión tuve que 

organizar las estanterías y participe en ello, por ejemplo eran pedidos de  cremas solares y tuve 

que organizar parte de las estanterías para su colocación. Con el paso del tiempo, el repaso de 

recetas y la recepción de pedidos fueron funciones hechas por mí diariamente.    

Desde el principio fue participando en las actividades del día a día y fue así que me fue 

introduciendo en el equipo. 
 

10. CONCLUSIÓN 

Mis prácticas en la farmacia Cristina de Diego Martínez fueron extremamente enriquecedoras y 

gratificantes, y me han permitido tener el primer contacto con la realidad farmacéutica. Al 

principio estaba un poco asustada por estar en un país que no era el mío,  con una lengua que no 

era la mía. Pero todos los miedos se pasaron rápidamente y me sentí como en casa. El 
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aprendizaje fue gradual y siempre con lo apoyo de todo el equipo que estaban siempre a mi lado 

y me ayudaron en las dificultades. Esta fue sin duda una experiencia única, tanto a nivel 

profesional como personal. Se estableció una unión entre la formación académica y la actividad 

profesional y fue esencial para mi formación como farmacéutica. A lo largo de las prácticas tuve 

la oportunidad de desarrollar todas las actividades descritas en esta memoria, siendo de gran 

ayuda para mi nueva etapa que va a comenzar en seguida: Las prácticas en Portugal. A pesar de 

ser una etapa diferente en algunos aspectos legislativos, ha permitido que tuviese una 

experiencia a nivel de formación profesional y ética, me gusta la el trabajo en la oficina de 

farmacia y me gustaría dignificar la actividad farmacéutica.  
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1: Espacio exterior de la farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Espacio interior de la farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Recursos Humanos 
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ANEXO 4: Ejemplo de albarán. 
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ANEXO 5: Receta médica Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Receta médica MUFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: Receta médica ISFAS 
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ANEXO 8: Receta privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: Receta de psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: Receta Oficial de Estupefacientes 
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ANEXO 11: Visado de Inspección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: Receta de Fórmulas Magistrales 
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ANEXO 13: Laboratorio y Fórmula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ANEXO 14: Tarjeta Amarilla 
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