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RESUMO 
 

O presente relatório de estágio profissionalizante foi realizado no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Representa o resultado 

de um estágio de três meses em farmácia comunitária na Farmácia Conceição, em Silvalde – Espinho. 

Assim, este é dividido em duas partes – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio e 

Apresentação dos temas desenvolvidos, concretamente, dois casos de estudo. 

A primeira parte tem como finalidade abordar os aspetos legais e práticos da farmácia, descrevendo as 

principais funções e responsabilidades do farmacêutico na farmácia comunitária.  

Na segunda parte, são tratados dois casos de estudo de elevada pertinência na farmácia e nos quais o 

farmacêutico assume uma posição de extrema importância. 

O primeiro caso de estudo aborda a Doença Venosa Crónica, uma patologia conotada como uma 

preocupação emergente para a sociedade, não apenas por uma questão de saúde e bem-estar, mas 

também por uma questão de estética. Este assunto afeta não só os utentes, mas também, em especial, 

a profissão do farmacêutico comunitário, uma vez que o tempo passado em pé no desempenho da sua 

profissão, torna esta classe um grupo de risco.  

O segundo caso trata-se de uma abordagem à Rinite Alérgica, uma patologia cada vez mais frequente 

nos países industrializados, maioritariamente, tratando-se de uma das afeções que mais utente faz 

descolar à farmácia com o intuito de procurar resolução para os sintomas mais incomodativos. Mais 

uma vez, cabe ao farmacêutico o dever e responsabilidade de exercer a sua função de aconselhamento 

e educação para a saúde.  

Assim, este relatório pretende exemplificar e enaltecer o papel do farmacêutico na saúde da 

comunidade, tendo sempre como principal objetivo promover o bem-estar do utente.   
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

I. INTRODUÇÃO 

A Farmácia Comunitária é um espaço de saúde, onde o Farmacêutico exerce a sua atividade centrada 

no cidadão e na prestação de cuidados de saúde primários. Após nove semestres de aprendizagem 

teórico-prática do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o período de estágio permite-nos 

aprofundar as competências adquiridas e perceber a melhor forma de abordar e atender os pedidos 

do utente. Da comunicação, á qualidade dos serviços prestados, o estágio é talvez o período de maior 

assimilação de conhecimentos para o desafio de exercer a futura profissão de farmacêutico. 

A farmácia comunitária é um estabelecimento de saúde com elevada acessibilidade, cujo principal 

objetivo é ceder medicamentos à população em geral em condições que possam minimizar os riscos 

de uso dos mesmos, para que assim seja possível reduzir a elevada morbi-mortalidade associada aos 

medicamentos 1. É além disso um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde, 

aconselhamento aos utentes e disponibilização de serviços em outras áreas tais como nutrição, 

dermocosmética, ortopedia, pediatria e bem-estar geral.  

O farmacêutico é o profissional de saúde que conclui o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, e tem inscrição válida na Ordem dos Farmacêuticos. É assim um profissional de 

formação avançada na preparação, manipulação, conservação e distribuição de medicamentos, 

processo de uso dos medicamentos e avaliação dos seus efeitos. A principal responsabilidade do 

farmacêutico é para com o bem-estar do doente e do cidadão em geral, promovendo o direito a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança 1, 2. 

No exercício da profissão de farmacêutico, pretende-se a integração dos vários serviços e funções 

centradas no doente, tendo sempre presente o elevado grau de responsabilidade que ela representa e 

o dever moral de a exercer com a maior atenção, zelo e competência 2. Assim, o farmacêutico não se 

centra unicamente no medicamento, mas é um especialista de saúde pública que se desdobra em 

múltiplas funções de interesse para esta 3. 

O estágio curricular na vertente de farmácia comunitária decorreu na Farmácia Conceição, Silvalde 

- Espinho, durante o período de 29 de Abril a 8 de Agosto, estando a direção técnica a cargo da Dra. 

Isabel Ferreira, orientadora do meu estágio. Ao longo do estágio, tive contacto com as diversas 

funções na qual o farmacêutico é chamado a intervir tais como, receção de encomendas, receituário, 

análise de parâmetros bioquímicos, atendimento e aconselhamento farmacêutico.  
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II. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA E SEU FUNCIONAMENTO 

1. A FARMÁCIA CONCEIÇÃO 

A Farmácia Conceição (FC) localiza-se na freguesia de Silvalde, concelho de Espinho, na rua de S. 

Tiago, nº701. Sendo a única farmácia da freguesia, destaca-se pela sua elevada acessibilidade, bem 

como pelo facto de ser uma das farmácias mais antigas e conceituadas do concelho. Para além do 

atendimento farmacêutico, a FC dispões de serviço de Podologia, Nutrição, administração de 

injetáveis e determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, oferecendo deste modo um 

amplo número de serviços e cuidados de saúde básicos. Por outro lado, a FC estabeleceu também 

parcerias com instituições de serviço social, de modo a facilitar o fornecimento dos medicamentos e 

material sanitário das mesmas.   

Relativamente ao horário de funcionamento, a FC encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-

feira entre as 9h e as 13h e entre as 14h e as 20h, ao sábado o horário fixa-se entre as 9h e as 14h. 

Geralmente encontra-se em disponibilidade um dia por semana, num sistema de rotação com as 

restantes farmácias do concelho.  

2. INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

2.1. ESPAÇO FÍSICO EXTERIOR  

A FC tem como instalações o piso térreo de uma vivenda localizada em Silvalde. O espaço exterior 

é amplo e com parque de estacionamento privativo, o que facilita a acessibilidade dos utentes, sendo 

as suas condições adequadas a todos, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência, 

de acordo com o artigo 10º do Decreto-lei n.º307/2007, de 31 de agosto “Regime jurídico das 

farmácias de oficina” 1,4. Tal como indicado no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária, a fachada da farmácia é facilmente visível e identificável quer pelo letreiro 

com a inscrição “Farmácia Conceição”, quer pela cruz de sinalização verde que se encontra 

iluminada sempre que esta está aberta ao público. É também visível no exterior as informações 

relativas ao diretor técnico da FC, horário de funcionamento e farmácias do município que se 

encontram em disponibilidade e sua localização 1. 

2.2. ESPAÇO FÍSICO INTERIOR 

O Decreto-Lei n.º307/207, de 31 de agosto “Regime jurídico das farmácias de oficina”, bem como 

as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária indicam a obrigatoriedade das 

farmácias disporem de instalações adequadas que garantam a segurança, conservação e preparação 

adequada dos medicamentos, bem como a comodidade e privacidade dos utentes e colaboradores da 

farmácia 1,4. No que respeita ao espaço interior da FC, este é constituído pela zona de atendimento 

ao público, gabinete de atendimento personalizado e zona de back-office, que contempla a zona de 

receção e verificação de encomendas, área de armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, laboratório (Figura A, Anexo 1), instalações sanitárias e zona de recolhimento.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

3 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

2.2.1. ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A zona de atendimento (Figura B, Anexo 1) é um espaço com ambiente profissional que permite 

uma boa comunicação com o utente, constituído por três postos de atendimento equipados com 

computador ligado a impressora de receitas e faturas e um leitor ótico. Neste espaço, quer por trás 

dos balcões de atendimento, quer nas restantes paredes e expositores estão expostos Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e diversos artigos tais como cosméticos, produtos de 

higiene oral, puericultura, geriatria, dietéticos, entre outros, organizados por secções que facilitam o 

atendimento e escolha por parte do utente. Neste espaço existe ainda uma balança, cadeiras onde os 

utentes podem aguardar a sua vez e expositores com revistas e panfletos informativos. 

2.2.2. GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO  

O gabinete de atendimento personalizado é um espaço que possibilita o diálogo confidencial entre o 

farmacêutico e utente, bem como a prestação de outros serviços farmacêuticos como a determinação 

dos parâmetros bioquímicos e pressão arterial, administração de injetáveis, sendo também utilizado 

para as consultas de Podologia e Nutrição. Assim, o gabinete da FC encontra-se equipado com todo 

o material necessário ao desempenho destas atividades, permitindo ao utente ao utente usufruir dos 

serviços mencionados com as comodidades necessárias.  

2.2.3. ZONA DE RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

A zona de receção de encomendas (Figura C, Anexo 1) é o local onde todas as encomendas recebidas 

na FC são rececionadas e conferidas. É também neste local que se realiza o controlo de stock, 

devoluções, reclamações, gestão de caducados, marcação de preços entre outros. No sentido de 

facilitar a sua consulta e arquivação, as faturas, notas de encomenda e devolução são também 

arquivadas nesta zona da FC.  

2.3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

No sentido de apoiar a prática farmacêutica, a farmácia deve dispor de documentos e bibliografia 

atualizados 4. Nesse sentido, a FC tem a disposição da sua equipa técnica material de consulta e apoio 

à prática farmacêutica, nomeadamente a Farmacopeia Portuguesa, o Índice Nacional Terapêutico, 

Boas Práticas de Farmácia (BPF), Prontuário Terapêutico, Mapa Nacional Terapêutico, e Formulário 

Galénico Português e o Simposium Terapêutico. É possível consultar também obras como o Índice 

Nacional de Veterinária e Simposium Veterinário e Código Deontológico dos Farmacêuticos. 

 

III. RECURSOS HUMANOS 

Segundo o artigo 23º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, “Regime jurídico das farmácias 

de oficina”, “as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico”. 

Neste documento é também indicada a obrigatoriedade da farmácia dispor de pelo menos mais dois 
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farmacêuticos para além do diretor técnico, pressupondo a “permanência de, pelo menos, um 

farmacêutico cinquenta e cinco horas por semana” 4. Neste sentido, a equipa da FC é constituída pela 

Diretora Técnica, Farmacêutico Adjunto e Farmacêutico Indiferenciado. A esta equipa junta-se ainda 

o Nutricionista e a Podologista que disponibilizam os seus serviços na FC semanalmente. Foi esta 

equipa repleta de profissionalismo, disponibilidade e boa disposição que me acolheu ao longo do 

meu estágio de 3 meses, contribuindo inequivocamente para a minha aprendizagem e formação 

enquanto profissional, prestando-se, sempre que possível, a esclarecer as minhas dúvidas e 

acompanhar o meu percurso. Para além desta equipa, foi também importante para a minha integração 

na FC a presença da colega de estágio que se encontrava a estagiar desde o mês de janeiro.  

 

IV. GESTÃO DA FARMÁCIA 

Uma correta e eficaz gestão económica é fulcral em qualquer atividade comercial, sobretudo na 

conjetura particularmente difícil da economia atual. A gestão de uma farmácia torna-se assim um 

grande desafio, quer para proporcionar uma adequada prestação de cuidados de saúde à população, 

quer para garantir a sustentabilidade da farmácia a nível financeiro. Desde a utilização de um sistema 

informático simples e eficaz, até a gestão de stocks, encomendas e aprovisionamento dos produtos, 

são processos nos quais o farmacêutico é o principal interveniente, sendo assim aspetos importantes 

a contactar ao longo do estágio. 

1. SISTEMA INFORMÁTICO 

Atualmente a grande base da gestão e funcionamento de uma empresa é o seu sistema informático. 

Sendo a farmácia uma empresa regida por apertadas normas e regras, a importância do sistema 

informático não é exceção: desde a chegada dos medicamentos à farmácia até à sua dispensa ao 

utente, toda a sua gestão é feita através do sistema informático. A FC encontra-se equipada com o 

software Sifarma2000®, um sistema completo e prático disponível para as farmácias portuguesas. 

O Sifarma2000® é uma aplicação informática desenvolvida com a parceria de farmacêuticos que 

permite fazer face à contínua reestruturação do sector ao mesmo tempo que fornece a tecnologia 

necessária para facilitar o rastreio das operações habitualmente realizadas e satisfazer os vários 

requisitos colocados pelas BPF. Esta aplicação informática pretende servir de instrumento de suporte 

ao farmacêutico para uma prática virada para o utente 5.   

O Sifarma2000® visa assim melhorar a prestação de todas as vertentes da atividade farmacêutica 

comunitária, na medida em que permite realizar as tarefas relacionadas com o seu funcionamento: 

gestão de stocks, emissão e receção de encomendas, atendimento ao público e faturação; estimular a 

intervenção profissional e o diálogo no atendimento, sustentados pela informação; disponibilizar 

informação científica adequada e atualizada sobre os medicamentos.  
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Quando se refere ao atendimento ao público, o sistema permite pesquisar medicamentos quer por 

nome comercial, genérico ou grupo homogéneo. É possível também visualizar informações 

científicas de cada produto, tais como composição qualitativa e quantitativa, grupo terapêutico, 

posologia, indicações terapêuticas, efeitos adversos e contraindicações. Uma outra característica 

muito importante da aplicação é a possibilidade de registar e identificar utentes, podendo aceder aos 

seus dados biográficos, bem como o historial de compras o que facilita a dispensa de medicamentos 

de uso crónico.  

No que toca à gestão de stock mediada pelo Sifarma2000®, esta é feita tendo em conta que todos os 

produtos disponíveis na farmácia estão associados a um código numérico de seis dígitos, fornecido 

pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). Assim, quando se dá entrada ou venda de um 

produto, o sistema reconhece-o através do seu código e procede à alteração do nível do stock.  

Através do programa informático é ainda possível controlar o ponto de encomenda. Cada produto 

comercializado na farmácia tem registado no sistema informação relativamente ao seu stock máximo 

e mínimo. Quando o valor mínimo é ultrapassado, o sistema remete a necessidade de incluir na 

encomenda diária aos fornecedores o produto em causa, e sua quantidade, de modo a que no período 

seguinte de trabalho esse produto esteja disponível na farmácia.  

Assim, o Sifarma2000® permite uma melhoria na gestão de stock e atendimento ao público, 

tornando-o mais eficaz, profissional e seguro, na medida em que permite a minimização de risco por 

parte dos profissionais, tornando todos os processos mais simples e automatizados.  

2. GESTÃO DE STOCKS 

Um dos aspetos mais importantes que é necessário ter em conta na gestão da farmácia é a gestão do 

stock, pois apesar desta ser um local de prestação de cuidados de saúde e dispensa de produtos 

farmacêuticos, a farmácia é também uma empresa cuja rentabilidade é essencial. Tendo em conta a 

diversidade de produtos no mercado farmacêutico, o que confere uma maior complexidade à gestão 

de stocks, é necessário um equilíbrio entre a procura do utente de determinado produto e a 

componente económica do estabelecimento.   

Neste sentido, é fundamental que a gestão e atualização dos níveis de stock sejam feitas regularmente 

e em períodos de tempo curtos. Os níveis de vendas de diversos produtos comercializados na 

farmácia são sensíveis a ações de marketing, campanhas publicitárias ou prescrições médicas, pelo 

que é necessário ter em consideração o reforço de stock em tempo útil e quantidades adequadas 6.  

A correta administração dos níveis de stocks da farmácia, garante que não haja excesso ou escassez 

de produtos, assim, estes são racionalizados e rentabilizados, de forma a respeitar o espaço da 

farmácia, a permitir um adequado controlo financeiro e a satisfazer as necessidades dos utentes. Para 

cada produto disponível na FC é estabelecido um stock mínimo (quantidade mínima de produto na 

farmácia, ultrapassado este valor é necessário proceder a encomenda do produto) e máximo 

(quantidade máxima que deve existir na farmácia), controlando de forma precisa o stock e o momento 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

6 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

da criação da encomenda. Para o estabelecimento destes níveis é necessária uma avaliação prévia do 

mercado: população alvo; idade; risco de rotura de stock; rotatividade de produtos; hábitos de 

prescrição dos médicos; preço de custo; volume do stock; média mensal de vendas; prazos de 

validade; tempo de entrega dos fornecedores, entre outros.  

Uma das aplicações do Sifarma2000® é precisamente a atualização constante dos stocks após uma 

venda ou aquisição, permitindo também o estabelecimento do intervalo de stock para cada produto. 

2.1. FORNECEDORES  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 171/2012 de 1 de agosto, os medicamentos e restantes produtos 

farmacêuticos só podem ser adquiridos pela farmácia diretamente aos representantes dos fabricantes 

ou distribuidores grossistas autorizados 7. A principal vantagem da aquisição direta é a compra em 

grandes quantidades, com a possibilidade de usufruir de benefícios económicos como bonificações 

ou descontos. Quanto aos distribuidores grossistas, a grande vantagem prende-se com o facto terem 

a capacidade de fornecer às farmácias diariamente, e de uma só vez, uma grande variedade de 

produtos o que permite suprir as necessidades diárias da farmácia. 

Para a escolha dos fornecedores da farmácia há que ter em conta alguns critérios tais como: 

flexibilidade; competitividade; eficiência; frequência e rapidez das entregas; variedade de produtos 

disponíveis; preços de venda dos produtos à farmácia, bonificações e descontos oferecidos; 

condições de pagamento; modo de atuação no que toca à disponibilidade para a devolução de 

produtos; condições de transporte e entrega dos produtos; qualidade do serviço prestado.  

No caso da FC, os distribuidores grossistas principais são a Coprofar e a Alliance Healthcare, sendo 

pontualmente realizadas encomendas à Cofanor.  

2.2. CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO  

Os critérios estabelecidos para a aquisição de produtos determinam a variedade e tamanho dos stocks 

disponíveis na farmácia, tendo um impacto na sua rentabilidade, qualidade dos serviços prestados e 

satisfação dos seus utentes. Os principais critérios que influenciam a aquisição de produtos são: 

capacidade de armazenamento da farmácia; o custo do investimento e disponibilidade de pagamento; 

as condições de compra e de entrega estabelecidas pelos fornecedores; o histórico de vendas e de 

rotação dos produtos; o stock máximo e mínimo estipulado para um determinado produto; a época 

do ano; o perfil dos utentes da farmácia (por exemplo, perfil socioeconómico); as características dos 

produtos adquiridos (por exemplo, produtos de frio e psicotrópicos geralmente apresentam 

existências relativamente baixas na farmácia).  

Assim, e tendo em conta que o objetivo da gestão de uma farmácia é a sua rentabilidade qualidade 

dos serviços prestados, a aplicação destes critérios na estratégia de aquisição de produtos 

farmacêuticos assume um papel de extrema importância para a eficácia da gestão de stocks.  
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3. GESTÃO DE ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO DE PRODUTOS 

3.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na farmácia comunitária, são realizadas essencialmente dois tipos de encomendas: encomenda diária 

e encomenda direta. Na FC, a encomenda diária é efetuada aos distribuidores grossistas duas vezes 

por dia, ao final da manhã e ao final do dia, o que permite satisfazer as necessidades da farmácia ao 

longo do dia e evitar a acumulação excessiva de stock. Estas são geradas automaticamente pelo 

sistema Sifarma2000®, que indica quais os produtos cujo stock está abaixo do mínimo estipulado 

sendo também sugeridos os produtos que se encontravam esgotados em encomendas anteriores. 

Assim, estas encomendas tem geralmente grande variedade de produtos e com pequena quantidade 

de cada um.  

As encomendas diretas são efetuadas ao laboratório através dos seus representantes que visitam 

regularmente a farmácia. No caso da FC, as encomendas de genéricos são realizadas mensalmente, 

sendo adquiridos produtos em grande quantidade que visa responder ao volume de vendas mensal 

desses mesmos produtos. Os MNSRM e outros produtos de venda livre, estes são adquiridos de 

acordo com as necessidades e periodicidade de vendas. 

Ao longo do dia surge geralmente a necessidade de adquirir produtos que não estão disponíveis no 

stock da farmácia. Neste caso, a encomenda é realizada através do Sifarma2000® ou diretamente ao 

grossista, através de telefone ou do sistema informático do distribuidor.  

As encomendas são posteriormente entregues na farmácia, dentro do horário previamente estipulado, 

acompanhadas dos documentos e informações importantes tais como o nome e morada da farmácia 

de destino, código de barras e código numérico identificativo, guia de transporte e a fatura (Anexo 

2) ou guia de remesso em duplicado. Os produtos que necessitam de ser conservados no frio devem 

ser transportados em recipientes térmicos apropriados que garantam a conservação do produto em 

condições adequadas até que seja entregue na farmácia. 

3.2. RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Quando se recebe uma encomenda na farmácia é necessário averiguar se a encomenda recebida 

corresponde ao pedido efetuado, estando este procedimento a cargo do responsável pela receção da 

mesma. Para um procedimento correto é necessário verificar em primeiro lugar se o destinatário da 

encomenda está correto, ou seja, se a encomenda vem dirigida à FC. No sentido de colocar em stock 

os produtos recebidos, é necessário atualizar o sistema informático, através do separador “Receção 

de encomendas”. Para a verificação da encomenda recebida há que ter em conta os seguintes 

parâmetros: 

 Número de unidades pedidas e enviadas e seu estado de integridade;  

 Características do produto (nome comercial, denominação comum internacional (DCI), 

Código Nacional Português (CNP), dosagem, forma farmacêutica e laboratório); 
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 Prazos de validade (na ficha do produto, o prazo de validade corresponde sempre ao da 

unidade com o prazo de validade mais curto); 

 Preço sem imposto de valor acrescentado (IVA) e o valor de IVA correspondente; 

 No caso de produtos com preço inscrito na embalagem, verificar se Preço de Venda ao 

Público (PVP) está correto, este é um ponto crucial, uma vez que atualmente, os preços estão 

em constante atualização; 

 Avaliar se o valor faturado em cada produto é igual ao seu preço de venda à farmácia;  

 Bonificações e descontos; 

 Avaliar a existência de produtos pedidos em falta, e o respetivo motivo. No caso de serem 

produtos esgotados no fornecedor, aquando do fecho e confirmação da encomenda, o pedido 

destes produtos é de imediato transferido outro fornecedor, com o nome “Esgotados”. Assim 

os produtos esgotados ficam destacados numa encomenda permitindo a sua fácil distinção 

dos restantes produtos da encomenda diária. 

Á medida que se dá entrada dos produtos no sistema informático e se confirma as informações a ele 

relativas, assegura-se automaticamente a atualização dos seus stocks. Após todo este processo é 

necessário confirmar se o total de unidades recebidas corresponde ao total de unidades faturadas, 

bem como se o valor faturado corresponde ao indicado no sistema.  

No caso de se rececionar produtos novos na farmácia, estes não possuem no sistema a ficha de 

produto correspondente, pelo que esta tem que ser criada no momento de receção. Aos produtos de 

venda livre, por não terem um preço de venda fixo e imposto por lei, é atribuído na farmácia o seu 

PVP de acordo com os seus critérios comerciais. O valor é neste caso calculado com base no preço 

de custo do produto para a farmácia e a sua margem de lucro, definida pelo IVA do produto. 

Após a confirmação de todos os dados anteriormente descritos é finalizada a receção da encomenda, 

sendo arquivada a fatura original para posterior consulta, se necessário.  

Caso estejamos perante a receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, estes são 

acompanhados de um guia de requisição em duplicado (Anexo 3), o qual é carimbado e assinado 

pelo diretor técnico da farmácia, sendo o duplicado enviado ao fornecedor para confirmar a receção 

e o original arquivado na farmácia por um período de 3 anos. 

3.3. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS 

As farmácias têm a necessidade de fazer devoluções de produtos aos seus fornecedores por diversos 

motivos, sendo alguns dos exemplos: embalagem danificada; produto pedido por engano; 

medicamento rececionado com prazo de validade curto; medicamento fora de prazo de validade; erro 

na encomenda; pedidos de recolha emitidos pelo INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde), fabricante ou distribuidor, quando existam motivos para tal, 

entre outras situações. 
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Para este procedimento é então necessária a criação de uma nota de devolução (Anexo 4) pelo sistema 

Sifarma2000®, onde é identificado o produto, número de fatura, fornecedor e motivo de devolução. 

Esta nota é emitida em triplicado, sendo o original e o duplicado, carimbados, assinados e remetidos 

ao fornecedor juntamente com o produto e o triplicado arquivado na farmácia. A resolução da 

devolução culmina com o envio dos produtos, no caso de esta não ser aceite, ou a emissão de uma 

nota de crédito à farmácia quando aceite. Quando a devolução não é aceite, os produtos são 

considerados perda de stock e enviados para o ValorMED®, resultando em prejuízos para a farmácia.  

3.4. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

Sendo os medicamentos e produtos farmacêuticos suscetíveis de sofrer alteração e causar impacto na 

saúde do utente, é necessário que as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação 

das zonas de armazenamento respeitem as exigências específicas dos medicamentos, matérias-

primas, outros produtos químicos e materiais de embalagem 1. Deste modo, o processo de 

armazenamento dos produtos rececionados tem por objetivo garantir a sua correta conservação, bem 

como diminuir o tempo que estes demoram a chegar desde o local de armazenamento até ao balcão, 

diminuindo o tempo de espera do utente e rentabilizando o tempo de prestação de serviço ao utente. 

De uma maneira geral, os produtos na farmácia devem ser armazenados em local fresco e arejado. 

Os produtos termolábeis, como insulinas e vacinas, devem ser mantidos no frigorífico a uma 

temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. Os medicamentos de uso veterinário devem se encontrar 

armazenados todos no mesmo local, separados dos medicamentos de uso humano. Relativamente aos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estes devem ser armazenados em local seguro e de 

acesso limitado, separados dos restantes.  

Na FC, a maioria dos medicamentos, encontra-se armazenada em gavetas (Figura D, Anexo1), com 

exceção dos produtos de frio, psicotrópicos e estupefacientes, e alguns MNSRM. Assim, os produtos 

de frio encontram-se no frigorífico com temperatura controlada e os psicotrópicos e estupefacientes 

em armário permanentemente fechado. Os MNSRM, cosméticos, produtos de higiene oral, dietética 

e puericultura estão geralmente expostos na zona de atendimento em montras e prateleiras dispostas 

atrás dos balcões, o que permite captar a atenção do utente. O armazenamento dos produtos segue a 

regra FEFO (Firs Expired, First Out), ou seja, os produtos com menor prazo de validade são 

colocados à frente dos restantes, nas gavetas e prateleiras, de modo a serem dispensados primeiro.  

3.5. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

Os produtos comercializados na farmácia são alvo de um rigoroso controlo dos prazos validade, com 

o objetivo de garantir sempre a segurança, qualidade e eficácia ao mesmo tempo que permite uma 

diminuição de perdas monetárias para a farmácia. Assim, os produtos com prazo de validade a dois 

meses do seu termo, ou com o prazo já ultrapassado devem ser separados dos restantes para serem 

imediatamente devolvidos ao fornecedor 8.  
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Na FC os prazos de validade são controlados com recurso ao Sifarma2000®, que regista a cada 

entrada de encomenda a validade dos produtos. No sentido de fazer o controlo de caducidade, no 

início de cada mês, é impressa a lista com os artigos a caducar nos dois meses seguintes. Após a 

confirmação dos prazos de validade, os produtos cujo prazo de validade está realmente a chegar a 

término são geralmente devolvidos ao fornecedor correspondente. Sendo a devolução aceite, os 

produtos são trocados por outros semelhantes ou é concedida à farmácia uma nota de crédito a rebater 

em compras futuras. 

 

V. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

Os produtos comercializados na farmácia são geralmente agrupados nas seguintes categorias: 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM; Produtos cosméticos e de higiene 

corporal; Preparações oficinais e magistrais (manipulados); Produtos e medicamentos homeopáticos; 

Produtos fitoterapêuticos; Produtos dietéticos e para alimentação especial; Produtos e medicamentos 

de uso veterinário; Produtos de puericultura; Dispositivos médicos. 

1. MSRM E MNSRM 

De acordo com o Artigo 114º do Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto, “Estatuto do 

Medicamento” são classificados como MSRM aqueles que preencham uma das seguintes condições:  

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados 

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

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica 9. 

Os medicados assim classificados só podem ser dispensados mediante receita médica, conforme as 

disposições legais em vigor, salvo em casos de expressa necessidade, sendo que podem ainda ser 

classificados em medicamento de receita renovável, medicamentos de receita médica especial e 

medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados. Todas 

as receitas médicas tem aspetos legais aos quais devem obedecer, sendo o farmacêutico o responsável 

pela sua interpretação e validação, com o objetivo de evitar erros ou ilegalidades.  

Os restantes medicamentos que não verificam nenhuma das condições anteriormente mencionadas 

são classificados como MNSRM, uma vez que se destinam a alívio de sintomas menores, não 

necessitando de receita para serem adquiridos, não sendo geralmente comparticipados pelo Estado 9. 

São no entanto medicamentos cujas indicações terapêuticas devem ser descritas e se incluam na lista 
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de situações passíveis de automedicação. Uma vez que não é necessária receita para a sua aquisição, 

o cuidado na sua dispensa deve ser redobrado.  

2. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

De acordo com o Decreto-Lei n.º296/98, de 25 de setembro, “Regras que disciplinam o mercado de 

produtos cosméticos e de higiene corporal”, incluem-se neste grupo “qualquer substância ou 

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

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os 

odores corporais” 10.  

Estes produtos têm um carácter cada vez mais importante no âmbito da farmácia comunitária, uma 

vez que, apesar da grande oferta existente em outros estabelecimentos comerciais, a população 

reconhece que é na farmácia que pode ter um aconselhamento mais aprofundado relativamente aos 

produtos que mais se adequam às suas espectativas. Por outro lado, são artigos que correspondem a 

uma considerável parcela dos lucros da farmácia, pelo que o investimento na sua comercialização 

tem grande rentabilidade. Sendo a sua procura altamente influenciada pelos padrões de beleza, bem-

estar e publicidade dos meios de comunicação, é importante a contínua formação e atualização de 

conhecimentos do farmacêutico relativamente a aos produtos existentes no mercado e suas 

características para assim puder dar o aconselhamento adequado ao utente.  

Na FC pude contactar com os artigos de diversas marcas de renome na área da dermocosmética, 

nomeadamente Avène®, Bioderma®, Ducray®, Roche-Posay®, Roc®, Vichy®, Uriage®, Lutsine® 

ou Eucerin®, entre outras. 

3. PREPARAÇÕES OFICINAIS E MAGISTRAIS (MANIPULADOS) 

Uma das funções que incumbe à profissão do farmacêutico é a preparação e dispensa de 

medicamentos manipulados. Segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004 de 22 de abril, “Regula a prescrição 

e a preparação dos medicamentos manipulados” entende-se por Medicamento manipulado “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”. Os medicamentos manipulados podem então ser classificados em dois grupos: 

fórmulas magistrais (preparado segundo receita médica que especifica o doente a quem se destina) e 

preparados oficiais (preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou formulário oficinal, 

destinados a serem dispensados aos doentes) 11. 

No caso da FC, e uma vez que esta não produz manipulados, quando há uma requisição para este 

tipo de medicamentos é feita a encomenda à farmácia Serpa Pinto, no Porto.  
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4. PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Medicamento homeopático é qualquer “medicamento obtido a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

membro, e que pode conter vários princípios” 9. A obtenção deste tipo de medicamentos envolve a 

utilização de quantidades mínimas ou residuais de substâncias ativas, as quais são obtidas através de 

diluições e dinamizações sucessivas.  

A FC possui uma pequena variedade deste tipo de produtos uma vez que atualmente, não se verifica 

grande procura destes por parte dos utentes desta farmácia. 

5. PRODUTOS DIETÉTICOS E DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Entende-se por produtos de alimentação especial, segundo o Decreto-Lei n.º 227/99 de 22 de junho, 

géneros alimentícios que “devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao objectivo nutricional 

pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objectivo”. Neste 

sentido, considera-se necessária a alimentação especial os casos que integram necessidades 

nutricionais das seguintes categorias: processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontra 

perturbado; condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem retirar particulares 

benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos; lactentes ou crianças 

de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde 12. Os rótulos destes produtos devem descriminar os 

elementos especiais da composição qualitativa e quantitativa e o seu valor energético e não devem 

ser atribuídas propriedades de prevenção, tratamento ou cura de doenças humanas. 

Os produtos dietéticos são suplementos alimentares que se destinam a promover a redução e/ou 

controlo do peso. A farmácia é por excelência o espaço de saúde ao qual os utentes recorrem para 

esclarecer as suas dúvidas e procurar soluções para o problema da obesidade e excesso de peso. 

Assim, o farmacêutico deve estar à altura de dar ao utente aconselhamento racional e objetivo, que 

o ajude a alcançar objetivos reais de redução de peso.  

Ao longo do estágio curricular na FC foi possível contactar com a grande diversidade de produtos 

dietéticos existentes na farmácia e conhecer as suas características, que podem ir desde a promoção 

da perda e controlo de peso ao auxílio da melhoria do rendimento desportivo. Quanto aos produtos 

de alimentação especial, estão incluídos nestes produtos os leites adaptados, parcialmente adaptados 

e de transição, suplementos nutricionais para adultos e alimentos variados para bebés de diferentes 

idades. Geralmente estes suplementos são dirigidos a recém-nascidos, adultos com necessidades 

nutricionais especiais como é o caso de grávidas e idosos e pessoas com problemas metabólicos como 

é o caso dos doentes celíacos e diabéticos. 
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6. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Incluídos no grupo dos produtos fitoterapêuticos está “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com 

uma ou mais preparações à base de plantas” 9. São geralmente comercializados na forma de chás 

ou infusões, cápsulas e ampolas.  

Os produtos fitoterapêuticos baseiam-se exclusivamente na ação dos componentes ativos das plantas 

presentes em pequenas quantidades, podendo no entanto estar associados a efeitos adversos para os 

quais o farmacêutico deve alertar, bem como suas características, usos e possíveis interações com 

fármacos. Esta classe de medicamentos tem como principais utilizações a melhoria dos sintomas de 

constipações e obstipação, emagrecimento, fadiga mental, bem como na prevenção de problemas 

cardiovasculares, digestivos e urinários.  

7. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

O Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de julho, “Estatuto do medicamento veterinário farmacológico” com 

o regime jurídico dos Medicamentos de Uso Veterinário (MUV), inclui nesta classe todos os 

medicamentos semelhantes aos de uso humano mas que são destinam exclusivamente ao uso em 

animais. Nas suas embalagens está sempre presente a indicação “Uso Veterinário”. Os MUV 

possuem legislação própria, sendo isentos de qualquer tipo de comparticipação, apesar de alguns só 

puderem ser dispensados mediante apresentação de receita médica 13.   

Na FC, os MUV’s encontram-se armazenados numa zona exclusiva, separados dos restantes 

medicamentos de uso humano. Apesar da grande variedade de produtos existentes na FC, os 

antiparasitários internos e externos e anticoncecionais são sem dúvida aqueles com maior rotação e 

acerca dos quais os utentes procuram esclarecimentos. 

 

8. PRODUTOS PUERICULTURA 

Puericultura é um ramo da farmácia comunitária que se destina a acompanhar o desenvolvimento 

dos bebés e crianças, bem como a prevenir doenças e problemas neonatais. As farmácias têm 

geralmente um grande leque de produtos destinados à puericultura, nos quais se incluem artigos de 

higiene e alimentação, relaxamento e alívio de sintomas associados aos primeiros tempos de vida 

como as cólicas. Na FC, é possível contactar com uma grande gama de produtos desde biberões, 

tetinas, chupetas, fraldas, produtos de higiene, entre outros.  

Os produtos de puericultura podem geralmente ser adquiridos em diversas superfícies comerciais, no 

entanto a sua procura na farmácia, prende-se com a possibilidade dos pais usufruírem de 

aconselhamento farmacêutico personalizado e de qualidade acerca das suas características. Assim, é 
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importante investir na formação dos farmacêuticos nesta área e na disponibilização de artigos 

variados no sentido de dar aos pais a segurança e resposta às suas dúvidas. 

9. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

De acordo com o Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 273/95 de 23 de outubro, Dispositivo Médico (DM) é 

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

combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal 

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

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

a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

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

anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção” 14. Os DM são ainda classificados 

em quatro classes que tem em conta a vulnerabilidade do corpo humano e potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e fabrico: classe I (baixo risco), IIa (médio risco), IIb (médio risco) 

e III (alto risco) 15. 

 

VI. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos ao nível da farmácia comunitária pode ser vista como a função com 

maior destaque e visibilidade por parte do utente, sendo o farmacêutico o responsável pela dispensa 

do medicamento, mas também pela validação da prescrição e pelo aconselhamento farmacêutico que 

garante uma utilização correta e racional dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Esta é sem 

dúvida a função do farmacêutico que contactei ao longo do estágio que mais tempo exige para o seu 

aperfeiçoamento e prestação de um serviço de qualidade e sem erros.  

1. DISPENSA DE MSRM 

1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA E SUA VALIDAÇÃO NA FARMÁCIA 

Os MSRM, como já referido anteriormente, são aqueles que não podem ser dispensados pelo 

farmacêutico sem a apresentação de uma receita médica válida por parte do utente. Receitas estas 

que podem ser classificadas em: 

Receita médica renovável, destinada à prescrição de medicamentos usados em determinadas 

doenças ou tratamentos prolongados (por exemplo, antidiabéticos), podendo ser adquiridos mais de 

uma vez sem necessidade de prescrição médica. São constituídas por 3 vias, sendo a receita válida 

nos 6 meses seguintes à data de emissão;  

Receita médica especial, estão sujeitos a este tipo de receita medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições: contenham uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico; 
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possam, mesmo quando bem utilizado, dar origem a riscos de abuso medicamentoso, criar 

toxicodependência ou ser utilizado para fins ilegais. 

Receitas médicas restritas de utilização reservada a certos meios especializados, destinadas a 

medicamentos de uso exclusivo hospitalar, destinados ao tratamento de patologias cujo diagnóstico 

seja efetuado apenas em meio hospitalar ou por meios de diagnóstico adequados, ou destinados à 

dispensa de medicamentos em regime de ambulatório suscetíveis de causarem efeitos adversos 

graves e exijam vigilância especial durante um certo período de tratamento 9. 

Perante a apresentação de uma receita, o farmacêutico deve avaliar determinados parâmetros antes 

de proceder a sua dispensa, nomeadamente:  

 Identificação da receita: número e código de barras e identificação do local de prescrição;  

 Identificação do médico prescritor (nome, número da cédula profissional, especialidade e 

contacto telefónico);  

 Identificação do utente (nome, número do utente, e número correspondente ao sistema de 

saúde de que é beneficiário, se aplicável); 

 Validade da receita e assinatura do médico; 

 Entidade financeira responsável e regime especial de comparticipação, se aplicável;  

 Indicação do medicamento por DCI da substância ativa, ou da marca do medicamento no 

caso de aplicação de alguma exceção; 

 Posologia, dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão das embalagens. No máximo, 

podem ser prescritas quatro embalagens por receita, não podendo ser prescritas mais do que 

duas embalagens do mesmo medicamento. Existe apenas a exceção aplicada às formas 

unitárias, podendo neste caso ser prescrito até quatro embalagens por receita;  

 Avaliar exceções ao direito de opção entre medicamentos do mesmo grupo homogéneo; 

 Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 8 de março, a prescrição e dispensa de 

medicamentos passou a ser alvo de novas regras. Assim, a receita passa a incluir “obrigatoriamente 

DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e posologia.” A prescrição 

pode ainda incluir uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome da autorização de 

introdução no mercado. Isto encontra-se previsto nos casos em que não existe medicamento genérico 

para determinada substancia ativa, ou em casos de aplicação de exceções ao direito de opção: exceção 

a), aplicada a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b), aplicada em 

casos de suspeitas fundadas de intolerância ou reação adversa a um determinado medicamento com 

a mesma substância ativa; exceção c), aplicada a medicamentos com período de tratamento superior 

a 28 dias 15. As exceções a) e b) não permitem a escolha do utente, no caso da exceção c), o utente 

pode escolher entre medicamentos com preço igual ou inferior ao medicamento prescrito na receita. 
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Deste modo, o utente passa a ter a possibilidade de optar entre os medicamentos de um mesmo grupo 

homogéneo (sejam eles genéricos ou de marca), passando a ter uma participação mais ativa no 

momento da dispensa do medicamento. 

No que toca à prescrição de medicamentos, esta deve ser feira em formato informático (Anexo 5), 

podendo em algumas exceções ser manual, estando neste caso sujeitas a apenas uma via e só podendo 

as mesmas ser aceites quando cumpridos todos os parâmetros anteriormente descritos.  

Após a cuidada análise da receita, caso esta se encontre em condições de ser validada, procede-se à 

dispensa dos respetivos medicamentos e ao processamento da receita. Caso se verifique o 

incumprimento de algum dos parâmetros, a receita deve ser devolvida ao utente, com a devida 

explicação para que possa ser corrigido junto do médico prescritor.  

1.2. DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes na medicina, uma vez 

que atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, e embora possuam propriedades benéficas, 

a sua utilização apresenta também diversos riscos para a saúde como habituação, dependência física 

e psíquica. Assim, a sua utilização e dispensa na farmácia é feita segundo medidas de apertadas de 

segurança e controlo com o objetivo de evitar o seu uso indevido 16.  

No momento da dispensa, é necessário registar o titular da receita e adquirente, que deve ter idade 

superior a 18 anos. O registo deve conter o nome, n.º do cartão do cidadão, morada e idade. A 

informação recolhida será depois impressa juntamente com a fatura e anexada a uma fotocópia da 

receita original, devendo estes registos ser mantidos na farmácia por um período mínimo de 3 anos.  

O controlo e fiscalização das entradas e saídas deste tipo de medicamentos é feito pelo INFARMED, 

através do envio mensal obrigatório por parte das farmácias dos duplicados das receitas para esta 

autoridade. De três em três meses é também necessário enviar o registo informático das entradas e 

saídas de produtos e anualmente o balanço anual das entradas e saídas de psicotrópicos e 

estupefacientes. 

1.3. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO 

Os cidadãos portugueses dispõem de um regime de assistência médica o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), que possibilita a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos com 

receita médica destinada a esse fim. A comparticipação de medicamentos está condicionada pela 

demonstração técnico-científica do seu valor terapêutico acrescentado para as indicações terapêuticas 

a que se destina. Segundo o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, a comparticipação dos 

medicamentos pelo SNS divide-se em dois regimes: Regime geral que abrange todos os utentes do 

SNS e Regime Especial, identificado pela letra “R”. Assim, no Regime geral, a percentagem de 

comparticipação do preço dos medicamentos varia de acordo com os 4 escalões (A, B, C e D, em 

que comparticipam respetivamente 90%, 69%, 37% e 15% do PVP, respetivamente). O Regime 
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Especial acarreta um acréscimo de comparticipação de 5% para o escalão A, e de 15% para os 

restantes escalões. De acordo com o artigo 19.º do mesmo decreto, o regime especial aplica-se a 

pensionistas cujo rendimento total não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em 

vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante 17. 

Medicamentos destinados a certas enfermidades, como lúpus, Alzheimer ou doença profissional, 

devido à sua morbilidade ou ao preço elevado dos medicamentos estão sujeitos a regimes de 

comparticipação especial, sendo necessário nestes casos indicar na receita uma portaria ou despacho 

que indique esse regime de comparticipação. Para além das comparticipações por parte do SNS, 

existem ainda diversos organismos e seguros que comparticipam o preço dos medicamentos, como 

é o caso dos SAMS, SAVIDA, trabalhadores da PT e EDP, entre outros. 

1.4. PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO, FATURAÇÃO E VERIFICAÇÃO 

Após o finalizar do atendimento, é impresso no verso da receita (Anexo 6) a informação relativa ao 

medicamento dispensado e sua comparticipação, com os seguintes dados: nome e número de 

contribuinte da farmácia; nome do Diretor Técnico; identificação do funcionário responsável pela 

venda através do seu número de utilizador do Sifarma2000®; identificação do número do lote e da 

receita dentro do respetivo lote; data e número da venda; identificação do nome, dosagem e tamanho 

da embalagem do medicamento; quantidade de embalagens dispensadas; identificação da entidade 

responsável pela comparticipação; PVP dos medicamentos e valor da comparticipação aplicada; 

valor a pagar pelo utente. O verso da receita processada é então assinada pelo utente, pelo 

farmacêutico, datada e carimbada com o carimbo da farmácia. 

Todas as receitas processadas são identificadas por um número e lote, sendo cada lote constituído 

por 30 receitas numeradas de 1 a 30. Após o processamento de todas as receitas de um lote é 

necessário proceder a sua correção e assim puder fechar o lote. Na FC a correção final cabe à Diretora 

Técnica, que após identificação e correção dos erros encontrados procede à impressão do verbete que 

identifica o respetivo lote. Neste verbete estão também impressas as informações relativas ao código 

de inscrição da farmácia no INFARMED, identificação da série, mês e ano a que se refere o lote, 

número de receitas, valor total do lote, valor pago pelos utentes e valor total das comparticipações. 

A correção das receitas é um procedimento de extrema importância, uma vez que, por um lado 

possibilita a identificação de possíveis erros no ato da dispensa que não foram detetados pelo utente 

e por outro permite que as receitas cumpram todos os requisitos junto do Centro de Conferência de 

Faturas do SNS e assim a farmácia possa receber o valor correspondente da comparticipação do 

Estado. Para receber as comparticipações relativas aos restantes organismos, é necessário que a 

farmácia envie as receitas para a ANF até ao dia 10 de cada mês, sendo este valor reembolsado pela 

ANF, que posteriormente o recebe junto dos organismos competentes.  
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2. DISPENSA DE MNSRM 

Tal como o nome indica, os MNSRM, podem ser dispensados sem receita médica, pois salvo raras 

exceções, estes não são comparticipados 9. São geralmente usados no alívio de sintomas ou 

tratamento de problemas menores, estando por isso ligados à automedicação. Assim, há um destaque 

no papel do farmacêutico que tem a responsabilidade de aconselhar e indicar o medicamento mais 

adequado ao uso pretendido, contribuindo para um uso adequados dos mesmos. 

3. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

O aconselhamento farmacêutico pode ser considerado como o pilar dos serviços prestados pelo 

farmacêutico. Não basta dispensar corretamente os medicamentos prescritos, é necessário juntamente 

com os medicamentos prestar as informações relativas à posologia, uso racional, efeitos adversos e 

interações, forma de armazenamento e saber esclarecer as dúvidas do utente. Por outro lado, é 

também imprescindível que o farmacêutico avalie a pertinência da prescrição médica relativamente 

à situação clínica do utente, bem como se a dose, posologia, forma farmacêutica, via de administração 

e duração da terapêutica são as mais indicadas. Após esta avaliação, e caso surjam dúvidas, o 

farmacêutico deve contactar o médico prescritor de modo a clarificar a situação. 

Não obstante a cedência dos medicamentos mediante apresentação de receita, o farmacêutico torna-

se muitas vezes o profissional de saúde mais próximo da população em geral. No cenário económico 

atual, e tendo em conta os gastos geralmente avultados com os cuidados de saúde, é muito importante 

o utente encontrar no farmacêutico um atendimento e aconselhamento primário quando se depara 

com um problema de saúde.   

No aconselhamento farmacêutico é também importante a avaliação de sintomas que permita detetar 

situações que necessitem de cuidados médicos; sugestão de medidas não farmacológicas ou 

indicação de MNSRM nos casos em que se justifique; medidas de adesão à terapêutica por parte do 

paciente; informação rigorosa e credível sobre um produto ou situação de saúde do interesse do 

utente. O farmacêutico deve ainda estar alerta para possíveis interações medicamentosas, 

principalmente quando está perante um paciente polimedicado ou com terapias de longa duração. 

Todas estas informações devem ser transmitidas com linguagem clara e simples, adequada à perceção 

dos diferentes níveis socioculturais.  

3.1. AUTOMEDICAÇÃO 

Automedicação pode ser definida, segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho como 

“utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre 

que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” 18. A automedicação está 

intimamente ligada aos MNSRM e ao aconselhamento farmacêutico, sendo o seu papel de extrema 

importância, pois tem a responsabilidade de averiguar os sinais e sintomas apresentados pelo utente, 
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certificar-se se este sofre de alguma patologia limitante na escolha do MNSRM ou se está submetido 

a algum tipo de tratamento farmacológico. Assim, após averiguar estas questões, o farmacêutico deve 

optar, sempre que possível por medidas não farmacológicas, devendo recorrer aos MNSRM quando 

estas não são suficientes. É importante ter em conta que ao indicar a posologia do medicamento 

recomendado, deve ser sempre por defeito, sendo também dispensadas as informações necessárias à 

sua utilização e o procedimento a tomar em caso de agravamento dos sintomas. 

Ao longo do estágio na FC, diariamente me deparei com este tipo de situações, sendo as mais comuns 

a automedicação para estados gripais, tosse, alergias e afeções do foro dermatológico. 

 

VII. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE 

Sendo a atividade principal de uma farmácia a dispensa de medicamentos, hoje em dia é indissociável 

este espaço de saúde à prestação de outros serviços que visam a promoção da saúde e bem-estar dos 

seus utentes. A prestação destes cuidados de saúde constitui também uma estratégia de diferenciação 

e fidelização dos clientes.  

1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos constitui um serviço muito útil, uma vez 

que permite o seguimento dos valores destes parâmetros bem como a determinação de precoce das 

suas alterações que poderão ter significado patológico. Atualmente a prestação destes serviços é 

altamente valorizada pois a população no geral está consciente da importância de seguimento destes 

parâmetros e também pela elevada prevalência de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares 

e dislipidemias nas sociedades desenvolvidas. Na FC, a prestação destes serviços é feita no gabinete 

de atendimento personalizado. 

1.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A hipertensão arterial (HTA) é a doença cardiovascular de maior prevalência, constituindo o fator de 

risco quantitativamente mais influente no desenvolvimento da doença vascular cerebral e coronária 

e da insuficiência cardíaca, sendo por isso necessária a sua deteção e adequado controlo. Em Portugal, 

calcula-se que a prevalência da HTA na população adulta seja de cerca de 43%, refletindo assim a 

importância do controlo e avaliação frequente da pressão arterial 19. 

A medição da pressão arterial é o serviço mais frequentemente solicitado na FC. Antes da medição, 

o farmacêutico deve aconselhar o utente a repousar durante 5 a 10 minutos, utilizando de seguida o 

Esfigmomanómetro de mercúrio e estetoscópio (Figura A, Anexo 7). A interpretação dos resultados 

e aconselhamento prestado pelo farmacêutico ao utente é feito com base nos valores de referência 

(Tabela 1, Anexo 8) definidos para a pressão arterial. Perante valores alterados, o farmacêutico deve 

transmitir hábitos saudáveis a adotar pelo paciente, relembrar a importância de cumprir a medicação 

anti hipertensora, e em alguns casos, aconselhar a consulta ao médico.  
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1.2. DETERMINAÇÃO DA GLICÉMIA 

Glicémia é definida como a concentração de glicose no sangue. Quando esta ultrapassa os limites 

estabelecidos como normais, estamos perante uma das enfermidades de maior prevalência em 

Portugal, a Diabetes Mellitus. Sendo a Diabetes uma patologia limitante com diversas complicações 

tardias, como a doença cardiovascular, é necessário uma avaliação constante da glicémia no sangue 

permitindo a sua deteção precoce e monotorização dos seus níveis 20.  

A medição da glicémia deve ser efetuada após jejum de 8 horas, ou em alternativa, duas horas após 

a refeição, usando para isso uma tira-teste e o medidor de glicémia (Figura B, Anexo 7) que indica o 

valor em apenas alguns segundos. A abordagem a ter com o paciente ao transmitir os resultados tem 

em conta os valores tabelados (Tabela 2, Anexo 8) e depende do momento do dia em que foi feita a 

colheita (se foi feita ou não em jejum), tendo em conta também o facto de o paciente ser ou não 

diabético ou da manifestação prévia de sintomas característicos da doença. 

1.3. DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERÍDEOS E ÁCIDO ÚRICO 

Os níveis elevados de Colesterol Total (CT) e Triglicerídeos (TG) constituem dois fatores de risco 

para as doenças cardiovasculares. Estes parâmetros devem ser regularmente controlados, 

principalmente em casos com antecedência familiar de dislipidemias. Os valores de Ácido Úrico 

(AU) no sangue estão altamente dependentes da dieta e do estilo de vida do paciente, sendo também 

dependentes do sexo. Valores altos desde parâmetro conduzem a diversos problemas, sendo o mais 

comum a gota. 

A determinação do CT, TG e AU é efetuada no equipamento Reflotron Plus, da Roche® (Figura C, 

Anexo 7), sendo que cada teste tem a sua própria tira, reconhecida automaticamente pelo aparelho. 

Para a determinação do CT e AU não é necessário que o paciente se encontre em jejum, no entanto 

no caso dos TG é recomendável jejum de 12 horas e não consumir álcool nas 24 horas anteriores ao 

teste. A interpretação e aconselhamento prestados ao utente são feitas com base nos valores de 

referência (Tabelas 3, 4 e 5, Anexo 8), sendo importante a transmissão de medidas não 

farmacológicas que permitam melhorar os parâmetros fora dos intervalos recomendados.  

2. FARMACOVIGILÂNCIA 

As farmácias têm o dever de, após a cedência do medicamento, participarem na sua 

farmacovigilância, em colaboração com o INFARMED, através da “identificação, quantificação, 

avaliação e prevenção dos riscos do uso do medicamento, uma vez comercializados, permitindo o 

seguimento das suas possíveis reações adversas” 4. Deste modo, a farmácia assegura a contínua 

avaliação da segurança de um medicamento que vai para além dos ensaios clínicos e que continua 

na fase de comercialização.  

Cabe assim ao farmacêutico avaliar as queixas e reações adversas relatadas pelos utentes relativas ao 

medicamentos que tomam e notificar o INFARMED através de uma ficha de identificação de reações 
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adversas a medicamentos (Anexo 9), disponível, no sítio do INFARMED. Esta será depois 

reencaminhada ao departamento regional do Sistema Nacional de Farmacovigilância que avaliará a 

pertinência dos casos notificados. 

3. RECOLHA DE MEDICAMENTOS FORA DE USO - VALORMED® 

Para além de todos os serviços já referidos, a farmácia é também o local que encerra o ciclo de vida 

do medicamento. Assim, no sentido promover a saúde pública, evitar a disseminação de resíduos no 

meio ambiente e o uso indevido de medicamentos na população polimedicada quando há alteração 

da medicação, a farmácia disponibiliza-se para recolher os medicamentos e embalagens fora de uso, 

através do ValorMed®. 

O ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Este sistema veio responder à necessidade de 

implementar um sistema autónomo para a recolha e tratamento dos resíduos de medicamentos, que 

desse seguimento à sua recolha e tratamento de forma segura 21.  

Quando na FC são entregues embalagens ou medicamentos fora de uso, estes são colocados nos 

contentores específicos fornecidos pela ValorMed®. Estando cheio, o contentor é fechado e pesado, 

sendo também preenchida a sua ficha, onde estão constam informações acerca da farmácia, peso do 

contentor e identificação do responsável pelo fecho. Posteriormente os contentores são recolhidos 

pelos distribuidores que as reencaminham para o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens de Medicamentos (SIGREM). 

4. OUTROS SERVIÇOS 

Para além dos serviços farmacêuticos já mencionados, a FC põem à disponibilidade dos seus utentes 

outros serviços, tais como a administração de vacinas e injetáveis, serviço de podologia e nutrição. 

A administração de injetáveis é um serviço de disponibilidade permanente nas horas de 

funcionamento da farmácia, o que permite uma maior comodidade do utente, uma vez que nem 

sempre tem facilidade em deslocar-se até ao centro de saúde.  

Os serviços de podologia e nutrição, são disponibilizados em consultas, semanalmente, sendo 

também um acréscimo aos serviços que contribuem para o bem-estar do utente.  
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VIII. CONCLUSÃO 

Ao longo de 3 meses de estágio curricular na FC pude contactar pela primeira vez com a realidade 

da farmácia comunitária e profissão de farmacêutico, sendo um período de profunda aprendizagem 

e aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. No entanto, a aprendizagem passou também pela aquisição de 

conhecimentos deontológicos e a nível pessoal como a capacidade de comunicação com o utente a 

responsabilidade de zelar pela saúde e bem-estar geral e saber esclarecer as dúvidas e preocupações 

do utente.  

Ao longo deste tempo, constatei que ser farmacêutico vai muito além da dispensa de medicamentos, 

passa pelo esclarecimento, aconselhamento e atenção ao utente, preocupação pelo uso racional e 

fecho do ciclo do medicamento, pela gestão rentável da farmácia entre outros. Tive assim a 

oportunidade de passar pelas diversas valências da farmácia comunitária, tentando obter o máximo 

de conhecimentos e esclarecer as diversas dúvidas que foram surgindo, compreendendo a 

polivalência desta profissão e a necessidade de estar constantemente em formação e atualização dos 

conhecimentos científicos e teóricos.   

A FC deu-me a assim a oportunidade de dar os primeiros passos na profissão de farmacêutico, 

reconhecer o seu papel na sociedade e o quão gratificante pode ser o contacto com o público e a que 

proporcionou um agradável ambiente de trabalho e as ferramentas para puder aprender e evoluir ao 

longo do estágio. 

Por tudo isto, considero que estes três meses se tornaram curtos na medida em que cada dia foi 

preenchido de novidades e desafios, e foi o culminar de 5 anos de curso que me deram todos as 

competências necessárias para exercer a profissão a que me propus. 
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDAS  

CASO DE ESTUDO 1 – DOENÇA VENOSA CRÓNICA 
 

1. ESCOLHA DO TEMA 

A escolha deste caso de estudo prendeu-se com o facto de ao longo do meu estágio curricular notar 

uma grande prevalência de utentes com diversas manifestações de sintomas e agravantes de Doença 

Venosa Crónica (DVC), bem como pelo facto de ser um problema para o qual a profissão de 

farmacêutica se encontra predisposta, uma vez que obriga a estar em posição ortostática durante 

longos períodos de tempo. Por outro lado, prendeu-me a atenção o facto de atualmente nenhum 

tratamento para este problema ser comparticipado, e mesmo assim serem medicamentos de alta 

rotação. 

Assim, e tendo em conta que muitos utentes recorrem à farmácia no sentido de obter aconselhamento 

sobre as medidas e tratamentos a seguir, levou-me a pensar na necessidade de intervir e poder 

contribuir de forma mais ativa para o esclarecimento do utente nesta área. 

2. OBJETIVOS 

 Conhecer a fisiopatologia da DVC, sinais, sintomas e complicações; 

 Reconhecer o impacto da DVC na diminuição da qualidade de vida; 

 Elucidar acerca dos tratamentos da DVC e medidas não farmacológicas; 

 Reconhecer a importância do aconselhamento e acompanhamento farmacêutico na evolução 

da doença. 

3. DOENÇA VENOSA CRÓNICA  

3.1. INTRODUÇÃO 

A Doença Venosa, também designada de Insuficiência Venosa, é atualmente considerada uma 

patologia crónica e evolutiva que afeta grande parte da população mundial. Portugal, pela sua 

localização e clima não é exceção, estimando-se que cerca de um terço da nossa população sofra de 

alterações da macro e microcirculação dos membros inferiores 22. A DVC engloba qualquer alteração 

morfológica ou funcional do sistema venoso dos membros inferiores, em que as veias perdem a sua 

função de retorno do sangue ao coração e cursa com uma série de apresentações clínicas que podem 

variar de telangiectasias a úlceras venosas 23,24.  

É uma patologia capaz de reduzir a qualidade de vida, com repercussões socioeconómicas 

importantes, pois a DVC e suas complicações podem ser responsáveis por dor crónica e 

incapacitante, que se reflete no estilo de vida e capacidade de autonomia das pessoas, resultando 

também em custos elevados para o sistema de saúde português 22,23. Segundo a perspetiva nacional, 

atualmente 7 em cada 10 mulheres com mais de 30 anos sofrem de problemas de circulação venosa, 
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sendo que metade não tem qualquer tipo de tratamento. No que se refere aos dados socioeconómicos, 

estima-se que 8% destes doentes se reformam antecipadamente devido a esta patologia e à Úlcera 

Venosa, uma das suas consequências, tendo também grande impacto na suspensão temporária da 

atividade profissional 22.  

3.2. SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO 

O sistema venoso periférico funciona como um reservatório e circuito que permite o retorno do 

sangue ao coração, e o seu funcionamento depende do trabalho de uma série de válvulas e músculos. 

O sangue precisa assim de ultrapassar a gravidade e variação das pressões torácica-abdominal para 

retornar à circulação central 25,26. 

O sistema venoso dos membros inferiores divide-se em três tipos de veias: veias superficiais (perto 

da superfície da pele); veias profundas (abaixo da fáscia muscular); perfurantes (ligam as veias 

superficiais às veias profundas). As veias profundas drenam na veia cava, que por sua vez está ligada 

diretamente ao coração 24,25. O funcionamento do fluxo venoso e o seu retorno ao coração está 

dependente do funcionamento de várias estruturas, tais como coração, músculos dos membros 

inferiores e válvulas venosas. Estas trabalham conjuntamente para garantir o fluxo venoso, 

contrariando a gravidade, e o retorno do sangue no sentido descendente 22,23,25. 

A contração dos músculos e válvulas permite manter o fluxo na direção certa e assim reduzir a 

pressão venosa. Todo este processo é denominado de bomba venosa. Com o movimento exercido 

pelos músculos das pernas ao andar, a bomba venosa funciona bem. No entanto, quando as pernas se 

mantêm por longos períodos na mesma posição, o retorno do sangue é dificultado, aumentando a sua 

concentração nas pernas, assim como a pressão do sangue venoso 24. 

3.3. FISIOPATOLOGIA 

A insuficiência venosa pode estar relacionada com qualquer um dos três tipos de veias que compõe 

o sistema venoso, geralmente a veia femoral profunda, veia safena e veia magna (Figura 1), sendo as 

suas causas diversas e distintas 23. A DVC é desenvolvida quando se verifica um aumento da pressão 

venosa que impede o retorno venoso, podendo resultar da Incompetência Valvular (IV), Obstrução 

Venosa ou combinação de ambos. Estes fatores são exacerbados pela disfunção da contração 

muscular. Estes mecanismos conduzem à Hipertensão Venosa (HV), que por sua vez, provoca 

distúrbios na macrocirculação hemodinâmica e microcirculação 25. A doença venosa é, assim, um 

processo fisiopatológico complexo que tem na sua origem um ciclo vicioso entre a hipertensão e a 

inflamação venosa crónica, como descreve a figura 2 22.  

As paredes e válvulas venosas conseguem resistir ao aumento da pressão venosa durante um período 

de tempo limitado, pois são flexíveis. No entanto, quando as pressões se mantêm por longos períodos 

surge a IV. 
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Figura 1: Principais veias do sistema venoso periférico (adaptado de http://www.medicinageriatrica.com.br/2008/02/02/) 

A IV das veias superficiais pode resultar de diversos fatores, nomeadamente o enfraquecimento das 

paredes vasculares ou ser secundária a tromboflebites, enquanto a IV profunda resulta geralmente na 

sequência de um evento obstrutivo 24,25. Como consequência, dá-se o aumento da pressão venosa das 

veias e vénulas, culminando no Refluxo Venoso (RF) e arterial 25,28. 

 

Figura 2: A – Esquema evolutivo da DVC e B – Válvula venosa normal (esquerda) e incompetente (direita) 

(adaptado de Matos et al, 2011) 

As mudanças na hemodinâmica das grandes veias dos membros inferiores são transmitidas à 

microcirculação e, eventualmente, resultar no desenvolvimento de microangiopatia venosa. Assim, 

os capilares danificados têm maior permeabilidade à elevada pressão sanguínea, levando à 

acumulação de fluídos e extravasamento de células do sangue para o espaço intersticial. Para além 

das alterações nos vasos sanguíneos pode verificar-se ainda modificações ao nível do tecido 

conjuntivo, rede linfática e sistema nervoso 29. 

Como resultado da HV, inicia-se a cascata inflamatória, com a infiltração de monócitos e macrófagos 

no endotélio dos folhetos valvulares e parede venosa. Estas interações leucócito-endotélio vão dar 
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início ao processo inflamatório com a produção de citocinas e fatores de crescimento que, por sua 

vez, provocam a remodelação da parede e válvulas venosas, IV, RF e, consequentemente, progressão 

da DVC. Assim, ocorre a produção de metabolitos tóxicos e radicais livres de oxigénio que levam à 

destruição das válvulas e enfraquecimento da parede venosa 29. O processo inflamatório, no qual os 

leucócitos têm um papel central, está presente em todas as fases da DVC, sendo responsável pelo 

aparecimento dos primeiros sintomas (pernas pesadas e inchadas, cãibras noturnas, ardor e sensação 

de formigueiro) 30.   

3.3.1. CAUSAS 

Atualmente sabe-se que os principais fatores de risco para o desenvolvimento da DVC são: idade; 

fatores genéticos; sexo feminino; estatura elevada; ocupação que obriga a posição ortostática 

prolongada; pressão intra-abdominal devido a um tumor, gravidez, obesidade, prisão de ventre 

crónica; trombose venosa anterior 26. Assim, consideram-se como causas principais: 

 Falha valvular, primária (resultado de um enfraquecimento preexistente da parede dos vasos 

ou folhetos valvulares) ou secundária (resulta de lesão direta, flebite superficial ou distensão 

venosa excessiva); 

 Pressão elevada do sistema venoso, que por sua vez conduz à dilatação excessiva das veias;  

 Obstrução das veias profundas, impedindo o retorno do sangue, provocando assim um 

aumento da pressão venosa e o desencadeamento de toda a cadeia da DVC; 

 Disfunção da contração muscular, o que faz com que o sangue não seja corretamente 

conduzido desde as extremidades distais até à circulação 23. 

3.4. SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

Os sintomas e manifestações clínicas da DVC são variados e com diferentes estadios de gravidade, 

resultando em diversos mecanismos patogénicos. Estes podem ser localizados (zona das veias 

afetadas) ou generalizados (ao longo dos membros inferiores). Os sintomas geralmente agravam ao 

final do dia, em especial após longos períodos em posição ortostática, melhoram com a elevação das 

pernas e nem sempre se relacionam com a dimensão ou o número de veias afetadas 26.  

As Principais manifestações da DVC são: veias dilatadas e varicosas, edema, dores e pernas 

cansadas, fadiga, alterações cutâneas, prurido e ardor 25,26. 

 Telangiectasias ou varizes reticulares: veias subdérmicas azuladas e dilatadas. 

 As veias varicosas, vulgarmente designadas por varizes tronculares, são veias superficiais 

que se tornam progressivamente dilatadas, largas e tortuosas, resultando de defeitos 

estruturais e funcionais. Podem ser classificadas em primárias ou secundárias. 

 A dor na perna ou desconforto é descrito como “sensação de peso” ou dor após um longo 

período em pé, sendo aliviada com a elevação da perna. A dor venosa está relacionada com 

as alterações endoteliais e com a ativação da cascata inflamatória, uma vez que nociceptores 
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da parede venosa podem ser ativados por estes mediadores inflamatórios. Está também 

relacionada com o edema, pelo aumento do volume intracompartimental e pressão 

subcutânea. 

 Edema venoso: caracterizado por deformação pós pressão. 

 Risco aumentado de celulite, ulceração das pernas e cicatrização retardada 25,30. 

Além dos sintomas descritos, a DVC pode estar associada a outras complicações, tais como: 

 Dermatite, eczema; 

 Linfoedema: edema decorrente da acumulação anormal de líquidos e proteínas nos tecidos; 

 Úlceras venosas: devem-se às anomalias do sistema venoso superficial e profundo; 

 Hiperpigmentação: provocada pelo extravasamento dos glóbulos vermelhos para a pele e 

consequente deposição de hemossiderina, que se desenvolve gradualmente; 

 Tromboflebite superficial: condição inflamatória localizada nas veias superficiais. Apresenta 

dor, eritema, sensibilidade nos locais de inflamação e limitação dos movimentos e 

capacidades, podendo evoluir para embolia pulmonar; 

 Hemorragia: espontânea ou após um trauma menor; 

 Lipodermatoesclerose: Inflamação crónica e localizada, com fibrose da pele e tecidos 

subcutâneos, por vezes associada à contratura do tendão de Aquiles 26.  

4. DIAGNÓSTICO 

Os aspetos mais importantes a ter em conta no diagnóstico da DVC são clarificar quais as veias 

afetadas, os níveis anatómicos de insuficiência e a ligação das veias incompetentes 31. O diagnóstico 

é feito através do historial do paciente e exame físico, com métodos não invasivos. Outro método 

auxiliar de diagnóstico são os questionários de qualidade de vida que permitem recolher informações 

importantes sobre o impacto da patologia, sendo o mais usado o Chronic Venous Insufficiency 

Questionnaire (CIVIQ) (Anexo 10). Caso haja a suspeita de DVC, o paciente deve ser 

reencaminhado para uma consulta de angiologia e cirurgia vascular, a especialidade que se ocupa da 

doença venosa. Os principais métodos de diagnóstico são: 

 Anamnese: quando há suspeita de DVC, o primeiro passo a seguir é fazer a recolha da 

história clínica do paciente, pois possibilita uma avaliação geral não só pela observação mas 

também pela recolha de dados relevantes ao diagnóstico, como sensação de pernas pesadas, 

dor, edema, presença de varizes ou hiperpigmentação cutânea dos membros.  

 Deteção de refluxo e obstrução: a avaliação é feita através de exame físico que, pode incluir 

a avaliação com Doppler (angiodinografia). Este método ajuda a identificar a presença e os 

locais de refluxo e potencial oclusão das veias proximais 22. 

 Eco-Doppler: é considerado o método gold standard para a deteção de refluxo em qualquer 

segmento venoso. Permite distinguir o fluxo sanguíneo, bem como a evidência de falha 
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valvular através da utilização de diferentes cores, utilizando-se sondas de alta frequência 

para as veias superficiais e sondas de baixa frequência para as veias profundas. Deve ser 

examinada a totalidade do sistema venoso superficial e profundo, bem como veias 

comunicantes e perfurantes. Permite uma avaliação precisa das veias dos membros 

inferiores: a localização da insuficiência venosa; duração do refluxo; tamanho das veias 

perfurantes; diâmetro das veias safenas; tamanho e competência das maiores veias tributárias 

da veia safena 22,31. 

Tendo em conta a grande variedade de manifestações, foi criado um sistema que permite a 

classificação e diagnóstico adequado, sendo também a base para a escolha da terapêutica, a 

classificação CEAP (Tabela 1, Anexo 11). Esta tem em conta a avaliação clínica (C), a etiologia da 

doença (E), a região anatómica envolvida (A) e o processo fisiológico subjacente (P). A classificação 

da DVC é um processo dinâmico, iniciado na primeira consulta e evolui ao longo do tempo 22,24. 

Assim, as formas de apresentação clínica são divididas em sete categorias, que variam de acordo com 

a sua gravidade: sendo C0 a ausência de sinais, C1 telangiectasias e/ou varizes reticulares, C2 varizes 

tronculares, C3 edema, C4a pigmentação e/ou eczema, C4b lipodermatosclerose e/ou atrofia branca, 

C5 úlcera venosa cicatrizada e C6 úlcera venosa ativa 22,24. 

Um dos fatores que determinam a importância da classificação CEAP é a sua capacidade de distinguir 

entre doenças primárias, congénitas e secundárias, uma vez que a terapêutica associada a cada caso 

é diferente 23. 

5. TRATAMENTO 

A preocupação estética é, geralmente, das motivações mais importantes para a procura de ajuda 

médica, embora não raras vezes seja a sintomatologia intensa a força motriz. Quando a doença não 

é tratada, esta progride para uma forma mais severa, podendo cursar com o agravamento 

sintomatológico, alterações na pigmentação, lipodermatosclerose e ulceração 23.  

A escolha da abordagem terapêutica deve ter sempre em vista as expectativas do doente, devendo ser 

um processo dinâmico que se preocupa com a melhoria clínica e satisfação das necessidades do 

doente que deverá estar a par de todo o procedimento. A terapêutica tem por objetivo a melhoria dos 

sintomas e qualidade de vida que se expressam pela melhoria clínica significativa 25,28. As linhas de 

tratamento da DVC são variadas e devem ter em conta a gravidade da situação. Assim, para as classes 

de menor gravidade e tratamento inicial recorre-se à terapêutica conservativa, que se baseia 

basicamente na modificação de hábitos e estilo de vida, e implementação de medidas preventivas da 

progressão da doença, redução dos sintomas e aparecimento de complicações secundárias. Quando 

a doença se encontra num estadio mais avançado em que estas medidas já não são suficientes, é 

necessário recorrer a uma terapêutica interventiva ou até mesmo tratamento cirúrgico. Assim, 

um doente nas fases clínicas CEAP 4-6 deve ser reencaminhado para um especialista vascular. Nestes 
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casos a DVC está geralmente em estado avançado, havendo risco de úlceras venosas recorrente, 

infeção progressiva e linfoedema 22,23.  

5.1. MEDIDAS HIGIENO-DIETÉTICAS 

A Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV) estabeleceu os 10 conselhos 

para o tratamento da DVC, constituindo estes as principais medidas higieno-dietéticas: 

 Exercitar as pernas e evitar as posições prolongadas em pé ou sentadas; 

 Escolher um desporto apropriado como natação, marcha ou ciclismo, evitando desportos com 

movimentos bruscos; 

 Evitar lugares quentes e procurar os frescos; 

 Usar vestuário adequado, confortável e sem elásticos demasiado apertados; 

 Usar sapatos apropriados; 

 Facilitar a circulação sanguínea durante o sono através de movimentos de pedalar antes de 

dormir e elevar os pés da cama 10 a 15 cm; 

 Reconhecer situações que podem agravar a DVC como a gravidez ou contraceção oral devido 

ao aumento das concentrações das hormonas progesterona e estrogénio, que aumentam a 

permeabilidade das veias; 

 Massajar as pernas frequentemente, de baixo para cima 22. 

Para além destes 10 conselhos outras medidas devem ser tidas em conta, como os cuidados com a 

pele para manter a sua integridade e reduzir o risco de infeções. Assim, é necessário uma maior 

atenção à pele dos membros inferiores, mantendo-a sempre hidratada 23. 

5.2. TERAPIA FARMACOLÓGICA 

Tratar o refluxo e hipertensão venosa é uma das prioridades, contudo reverter os sintomas e melhorar 

a qualidade de vida é também imperativo, sendo o tratamento farmacológico uma das modalidades 

capazes de atuar nesse sentido. O tratamento farmacológico está indicado em todas as classes de 

DVC constituindo-se normalmente como adjuvante ao tratamento compressivo 23. 

Os fármacos usados no tratamento da DVC possuem propriedades venoativas e podem ser divididos 

em agentes naturais e de origem sintética. Os agentes de origem natural classificam-se em quatro 

grupos: Alfa-benzodiazepinas; Gama-benzodiazepinas; Saponinas e outros extratos de plantas. Os 

agentes sintéticos são o dobesilato de cálcio, naftazona e benzrona (Anexo 12) 23,25.  

Apesar dos mecanismos não estarem totalmente esclarecidos, sabe-se que são capazes de atuar a 

nível da macro e microcirculação. De uma forma geral, os fármacos aumentam o tónus venoso, 

diminuem a hiperpermeabilidade capilar, exercem efeito ao nível das paredes e das válvulas, 

protegendo as células endoteliais da hipoxia e prevenindo o RV. Promovem a melhoria do fluxo 

linfático e atuam ao nível dos leucócitos e endotélio modificando o grau de inflamação e reduzindo 

o edema 22,24.  
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Na farmácia é possível encontrar os fármacos venotrópicos, quer para aplicação tópica quer com 

ação sistémica, sendo todos eles medicamentos não sujeitos a receita médica. São exemplo de 

medicamentos com ação tópica Venoparil® (Escina e Salicilato de dietilamina), Venosmil® 

(Hidrosmina) e Antistax® (Bioflavonóides) e de ação sistémia Daflon® (Bioflavonóides), 

VenexForte® (Diosmina), Cyclo 3® (Hesperidina, Ruscus aculeatus e ácido ascórbico) e Doxi-

OM® (Dobesilato de cálcio), entre outros 32.  

5.3. TRATAMENTO COMPRESSIVO 

A compressão é a forma de tratamento mais frequentemente usada, sendo adequada a todas as classes 

clínicas CEAP da DVC. O objetivo deste tratamento é proporcionar uma compressão externa 

graduada na perna e assim opor-se às forças hidrostáticas de HV. O tratamento compressivo promove 

a reabsorção do edema e previne a sua formação, diminui o calibre venoso e aumenta 

consequentemente a velocidade do fluxo. Permite ainda a redução do fluxo em ortostatismo, volume 

residual e a pressão venosa em ambulatório, melhorando a contratilidade muscular 23. 

Atualmente existe uma série de produtos disponíveis, como meias elásticas, ligaduras elásticas 

compressivas, botas ou ligaduras não elásticas, sendo as mais comuns as meias de compressão 

elásticas, que existem em 4 níveis de compressão de acordo com a Draft Europeam Standard  (Tabela 

2, Anexo 11) 22,23. 

O uso das meias elásticas compressivas confere uma melhoria significativa na dor, inchaço, 

pigmentação da pele, redução do volume residual e RV e melhoria da função da bomba venosa 

periférica, aumentando assim a atividade e bem-estar. Em pacientes com úlceras venosas, as meias 

de compressão graduadas, grau 2 ou 3, são eficazes na cura e prevenção de recorrência de ulceração, 

sendo a terapêutica de eleição na cura de úlceras venosas ativas 23,25. A compressão pós cirúrgica é 

também largamente usada no sentido de prevenir tromboembolismo, reduzir hemorragia, 

hematomas, edema e dor 23.  

As receitas de prescrição para as meias de compressão elástica incluem informações sobre a tensão 

e comprimento. A tensão é baseada na gravidade clínica; 20 a 30 mmHg para CEAP 2-3, 30 a 40 

mmHG para CEAP 4-6 e 40 a 50 mmHG para úlceras recorrentes. É necessário ter em atenção a 

prescrição de compressões inadequadamente excessivas, que podem conduzir a necrose por pressão 

ou levar a uma irrigação insuficiente do membro e culminar na sua amputação 23.  

O tratamento compressivo pode ainda ser feito através do dispositivo de compressão pneumática, 

uma bota insuflável que enche com ar comprimido. Esta é intermitentemente insuflada e 

desinsuflada, com tempos de ciclos e pressões definidos para cada paciente 33. 

5.4. ABLAÇÃO MECÂNICA 

A ablação mecânica inclui quatro técnicas principais de tratamento de refluxo e hipertensão através 

da remoção das varizes: stripping (remoção de um longo segmento da veia); flebectomia; CHIVA 
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(Cure Conservatrice et Hémodynamique de l’Insiffisance Veineuse en Ambulatiore); ASVAL 

(Ablation Sélective des Varices Sous Anesthesié Local). Todas estas procuram tratar o refluxo e HV 

através da remoção de varizes e preservação da veia safena 22. Geralmente, são tratamentos aplicados 

às classes clínicas CEAP 2 a 6 com RV superficial, mostrando melhorias significativas na 

hemodinâmica venosa e, possivelmente, eliminando o RV profundo concomitante, que proporciona 

alívio sintomático dos estadios avançados de DCV e auxilia a cicatrização da úlcera 25. 

5.5. ABLAÇÃO TÉRMICA 

A ablação térmica endovenosa é um tratamento percutâneo pouco invasivo do qual faz parte a 

ablação a laser e por radiofrequência. A fibra de laser ou cateter de radiofrequência é introduzido no 

interior da veia safena incompetente e o calor gerado provoca uma lesão endotelial com consequente 

contração venosa e oclusão venosa 23. As duas técnicas estão associadas a melhorias significativas 

da qualidade de vida proporcionando um rápido regresso às atividades diárias, uma vez que é 

realizada em ambulatório e com anestesia local 22,23. 

5.6. ABLAÇÃO QUÍMICA 

Escleroterapia venosa é uma modalidade de tratamento para retirar telangiectasias, veias varicosas e 

segmentos venosos com refluxo, amplamente utilizada pois é minimamente invasiva. Pode ser 

utilizado como tratamento primário ou conjuntamente com procedimentos cirúrgicos. Consiste na 

administração endovenosa de agentes esclerosantes que provocam lesão endotelial e exposição das 

fibras de colagénio tornando-as sujeitas à ação dos agentes. A cascata de coagulação é ativada, 

potenciando a formação de trombos com consequente oclusão venosa. Os agentes esclerosantes são 

diversos, mas todos produzem o mesmo efeito e são classificados de acordo com o seu mecanismo 

de ação em osmóticos, detergentes e alcoólicos 23,25. 

5.7.  TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO VALVULAR 

É uma técnica que permite a reparação da válvula da veia femoral, tornando os folhetos da válvula 

novamente competentes. Existem outras técnicas de reconstrução de válvulas venosas danificadas 

após destruição pós-trombótica como transposição da veia femoral profunda, veia safena e 

transplante de válvula ou enxertos de válvulas de veias crio preservadas 26. 

6. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

O papel do farmacêutico na DVC prende-se principalmente com o aconselhamento prestado ao 

utente. É importante que o farmacêutico saiba distinguir os sinais e sintomas que se relacionam com 

a doença venosa, fazendo perguntas que facilitem a sua compreensão. 

Assim, quando o paciente vem em busca de tratamento farmacológico para alívio dos sintomas, é 

importante informar acerca dos medicamentos disponíveis, seus benefícios e riscos, uma vez que 

estes não necessitam de receita médica para serem adquiridos. Devem ser aconselhadas as medidas 
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higieno-dietéticas recomendadas pela SPACV, bem como o tratamento de compressão pelo facto de 

ter os seus resultados benéficos demonstrados. Deve também ser aconselhada a consulta do médico 

quando se tratam de casos de maior gravidade.  

Tendo em conta a grande falta de informação que existe acerca da DVC e o facto de ser o 

farmacêutico um dos profissionais de saúde mais próximos do utente e com maior facilidade de 

informar a população, redigi um desdobrável informativo para ser distribuído na farmácia (Anexo 

13). Neste tentei esclarecer, em linguagem simples e compreensível, o que é a DVC, quais os seus 

sintomas e complicações bem como medidas para alívio e tratamento dos mesmos. Assim, o 

desdobrável esteve disponível para todos os utentes da farmácia num expositor à entrada da mesma, 

sendo que também o entreguei a utentes que vieram comprar medicação para alívio de algum dos 

sintomas da DVC, ou com algum tipo de queixa associado. 

No caso em que o paciente vem levantar a medicação acompanhado de receita, o farmacêutico deve 

dispensar os medicamentos e alertar acerca da posologia e possíveis contra indicações ou reações 

adversas, principalmente quando se trata de doentes polimedicados, grávidas ou pacientes que estão 

a iniciar a terapêutica. 

7. CONCLUSÃO 

A DVC, para além de constituir um problema estético, é uma patologia associada à diminuição da 

qualidade de vida, resultando geralmente em perda de produtividade e gastos elevados com cuidados 

de saúde. Um ponto que me prendeu a curiosidade foi o facto de nenhum dos medicamentos 

utilizados no tratamento terem comparticipação por parte do estado, o que me leva a refletir sobre os 

critérios usados para a decisão de comparticipação dos medicamentos. Sendo a DVC uma patologia 

de elevada prevalência em Portugal e cujos tratamentos e fármacos têm um custo considerável, na 

minha opinião deveria haver uma revisão acerca da sua comparticipação, pois certamente contribuiria 

para uma maior adesão e cumprimento da terapêutica.  

Uma vez que a profissão de farmacêutico exige muitas vezes a manutenção da posição ortostática 

por longos períodos de tempo, esta é uma profissão em que há um risco aumentado de sofrer de DVC. 

Este foi outro dos factos que me levou a escolher este tema, pois para além de todo o aconselhamento 

e cuidado com os utentes, o farmacêutico deve usar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los a si 

mesmo e ao seu dia-a-dia. 

Assim, ao longo do meu estágio na FC foi possível contactar e aprender acerca da doença venosa e 

o respetivo tratamento farmacológico e compressivo, bem como aprender a transmitir conselhos e 

medidas não farmacológicas que contribuem para a melhoria dos sintomas e qualidade de vida do 

utente.   
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CASO DE ESTUDO 2 – RINITE ALÉRGICA 

1. ESCOLHA DO TEMA 

A escolha da Rinite Alérgica (RA) e o aconselhamento farmacêutico para alívio dos sintomas, deveu-

se ao facto de ao longo do meu estágio na FC me deparar com vários casos em que os utentes 

recorreram à farmácia no sentido de procurar ajuda para alívio de sintomas de alergia. 

Concretamente, o caso de uma mãe que se dirigiu a farmácia relatando que o seu filho de 6 anos 

apresenta episódios de constipação com muita frequência. 

Uma vez que existem atualmente diversos medicamentos não sujeitos a receita médica para alívio 

dos sintomas alérgicos e dificuldades respiratórias, considerei pertinente o aprofundamento deste 

assunto por forma a conseguir responder corretamente às perguntas que me foram colocadas e prestar 

um serviço de qualidade. Por outro lado, trata-se de uma patologia cuja prevalência é mais 

significativa relativamente aos casos em que se encontra diagnosticada e tratada, havendo ainda um 

grande desconhecimento por parte da população. O subdiagnóstico e subtratamento são assim muito 

frequentes devido ao facto de muitos dos doentes que sofrem de RA não reconhecerem o processo 

como tal, não valorizarem os sintomas e por isso não consultarem um médico.  

2. OBJETIVOS 

 Reconhecer a RA como uma das principais patologias alérgicas e seu impacto na diminuição 

da qualidade de vida; 

 Elucidar acerca da fisiopatologia, manifestações e complicações associadas; 

 Rever o tratamento farmacológico e medidas não farmacológicas para alívio dos sintomas; 

 Reconhecer a importância do papel da automedicação e do farmacêutico no aconselhamento 

ao utente. 

3. RINITE ALÉRGICA 

3.1. INTRODUÇÃO 

As doenças alérgicas são respostas exageradas do organismo humano, após o contacto com o 

ambiente que nos rodeia, sendo mais frequentes quando existe um risco genético para a sua 

ocorrência 34. Pela sua elevada prevalência e morbilidade, constituem um importante problema de 

saúde pública. Nas últimas décadas, verificou-se um aumento substancial na prevalência das doenças 

alérgicas, nomeadamente a Rinite Alérgica, podendo esse incremento estar relacionado com o estilo 

de vida adotado nos países desenvolvidos, no qual prevalece o sedentarismo, a menor prática de 

exercício físico, o aumento de poluição atmosférica, as alterações dos regimes alimentares, entre 

outros fatores 35. Atualmente estima-se que cerca de 500 milhões de indivíduos sofram de RA 36,37.  

Em Portugal, a prevalência de RA ronda os 26%, ou seja, cerca de um quarto da população 

portuguesa, predominantemente nos centros urbanos, ainda que esteja evidentemente diagnosticada 
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em apenas 9,5% da população 38. A RA é uma patologia que acarreta custos de saúde elevados, 

estando associada a morbilidade significativa, uma vez que tem um grande impacto na qualidade de 

vida do paciente, com perturbações das atividades diárias, diminuição do rendimento escolar e 

laboral e interferência na qualidade do sono 36,35.  

A RA é uma doença inflamatória nasal sintomática, determinada por um processo inflamatório 

mediado por imunoglobulinas E (IgE), após a exposição da mucosa nasal a alergénios 36,37. Pode ser 

classificada, com base na duração dos sintomas, em “intermitente” ou “persistente” e, de acordo com 

a gravidade e impacto na qualidade de vida, em “ligeira” ou “moderada/grave” (Tabela 1) 36.  

Tabela 1: Classificação da Rinite Alérgica (adaptado de Rodrigues et al, 2009)  

Duração dos sintomas 

Intermitente Persistente 

Sintomas: 

< 4 dias/semana ou < 4 semanas 

Sintomas: 

> 4 dias/semana ou > 4 semanas 

Interferência com qualidade de vida 

Ligeira Moderada 

 - Sono normal; 

- Atividades diárias, desportivas e de lazer normais; 

- Atividades normais na escola e trabalho; 

- Sem sintomas incómodos. 

1 ou mais itens: 

- Sono anormal 

- Interferências com atividades diárias, desportivas 

e de lazer normais 

- Dificuldades na escola e no trabalho 

- Sem sintomas incómodos 

 

Para além de um aumento da suscetibilidade para infeções do trato respiratório superior, a RA está 

também muitas vezes associada a outras patologias e problemas respiratórios, nomeadamente a asma, 

sinusite, apneia do sono e otite média 36. 

3.2. FISIOPATOLOGIA 

A cavidade nasal permite a humidificação, aquecimento e filtração do ar inspirado antes que este 

atinja o pulmão. Consiste também na primeira linha de defesa imunológica, pois permite que o ar 

inspirado entre em contacto com as células da mucosa oral revestidas de Imunoglobulinas A (IgA), 

desencadeando a resposta imunitária quando necessário 39.  

A RA resulta de uma sobrexpressão de IgE específicas após exposição do tecido nasal aos alergénios. 

A resposta inflamatória pode ser dividida em duas etapas: sensibilização e hipersensibilidade. Na 

fase de sensibilização ocorre a produção de anticorpos específicos IgE, com a apresentação inicial 

do alergénio pelas células dendríticas da mucosa nasal aos linfócitos T (Th 2) que, por sua vez, vão 

estimular os linfócitos B a produzir IgE. A IgE circulante vai ligar-se aos recetores de alta afinidade 

(FcεRI) existentes nos mastócitos e basófilos 36,40 (Figura 4). 
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A resposta posterior de hipersensibilidade pode ser imediata (minutos após exposição) e tardia (4 a 

12 horas após exposição) 36,40. Assim, nesta exposição secundária, o alergénio será reconhecido e 

liga-se diretamente à IgE específica da superfície dos mastócitos, com consequente ativação e 

desgranulação. Na resposta imediata, os mastócitos libertam mediadores pré-formados, como a 

histamina, triptase, leucotrienos e prostaglandinas. Da libertação destes mediadores vão surgir os 

sintomas nasais (espirros, rinorreia, prurido, congestão nasal) e brônquicos (broncoespasmo e edema) 

36,41. Na Hipersensibilidade tardia, os mediadores primários, juntamente com citocinas (IL 4, IL 13) 

e outras quimiocinas vão recrutar células inflamatórias, como eosinófilos, macrófagos e neutrófilos, 

que por sua vez libertam mais citocinas, perpetuando o processo inflamatório e conduzindo à 

inflamação da via aérea com obstrução nasal e brônquica 36,40. 

Os mediadores que intervêm na resposta inflamatória contribuem para a vasodilatação, 

extravasamento de plasma, aumento da secreção de muco e estimulação dos nervos aferentes. 

Consequentemente, ambas as fases primária e tardia são caracterizadas por prurido, espirros, 

congestão e corrimento nasal, sendo que na fase tardia se verifica predominantemente o 

congestionamento 40. 

Quando há uma exposição prolongada a alergénios, a mucosa nasal torna-se progressivamente mais 

inflamada e hipersensível a estes. Assim, com o passar do tempo é necessário uma menor quantidade 

de alergénios para produzir sintomas alérgicos 37. 

O desenvolvimento da doença alérgica tem sido atribuído a causas ambientais e genéticas, sendo os 

fatores etiológicos desencadeantes mais comuns:  

 Aeroalergénios (ácaros do pó, pólenes, pêlos de animais, fungos, insetos); 

 Fármacos como aspirina e outros anti-inflamatórios também têm a capacidade de 

desencadear quadros de rinite alérgica; 

 Poluentes (domésticos e de exterior); 

 Alergénios ocupacionais 37. 

A primavera é a época do ano em que ocorre um maior número de episódios de RA, frequentemente 

com intensidade predominantemente mais acentuada, uma vez que esta é a estação polínica 

predominante em que as concentrações de pólenes (um dos principais fatores etiológicos da RA) na 

atmosfera se encontram muito elevadas 34. 

Os fatores de risco que predispõem os indivíduos para o desenvolvimento da RA resultam de uma 

combinação entre fatores genéticos e ambientais. O facto mais relevante da contribuição genética é 

a história familiar de doença atópica. Por outro lado, os principais fatores de risco ambientais são a 

elevada exposição a alergénios, o aumento da exposição a poluentes do ar e variação da prevalência 

de infeções viral ou bacteriana 42. Adicionalmente, fatores como nascimento na época polínica, estar 
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em contacto com fumo do tabaco durante o primeiro ano de vida ou uso de antibióticos precocemente 

podem constituir fatores de risco para a RA 37. 

3.3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A RA manifesta-se pela presença de um ou mais dos seguintes sintomas: 

 Nasais: espirros, prurido nasal, rinorreia, anosmia e congestão nasal; 

 Brônquicos: Broncoespasmo, edema, Tosse; 

 Oculares: sensação de areia, prurido, irritação e vermelhidão; 

 Gotejamento pós nasal; 

 Fadiga, irritabilidade e distúrbios do sono; 

 Edema da mucosa sinusal 36,37,43. 

São sintomas geralmente reversíveis espontaneamente ou após tratamento, no entanto quando 

presentes têm grande impacto na qualidade de vida e no agravamento de outras complicações 36. 

3.4. COMPLICAÇÕES E PATOLOGIAS ASSOCIADAS 

Os estudos têm demonstrado uma maior utilização dos recursos de saúde por parte dos indivíduos 

com RA 36. Isto deve-se não só à sintomatologia, mas também pelas co-morbilidades muitas vezes 

associadas, nomeadamente: asma brônquica; sinusite; otite média; apneia do sono, conjuntivite; 

pólipos nasais; faringite e laringite 36,37. 

Por outro lado, os doentes com RA encontram-se muitas vezes polisensibilizados, isto é, são muitos 

os alergénios que podem desencadear a resposta alérgica, ocorrendo agravamento da patologia de 

ano para ano 34. 

4. DIAGNÓSTICO 

Atualmente, a RA encontra-se ainda subdiagnosticada e subtratada muito frequentemente. De uma 

maneira geral, estão diagnosticados os casos com sintomas mais graves e visíveis. A ausência de um 

diagnóstico, em grande parte da população, prende-se com fatores como falta de informação 44. 

Para o diagnóstico da RA é necessário uma boa avaliação da história clínica, detalhando o início, 

duração e gravidade dos sintomas. 

 História clínica: revisão dos sinais e sintomas manifestados pelo paciente e sua persistência 

(intermitente ou persistente), e se são manifestados sazonalmente ou em determinados 

ambientes (casa, trabalho, férias); avaliação dos alergénios causadores da reação; presença 

de sintomas do trato respiratório inferior; historial de episódios familiares de manifestações 

da AR; diferenciação entre sintomas moderados e graves 36,43; 

 Rinoscopia anterior: exame ao nariz feito com espéculo e iluminação que permite a 

visualização das fossas nasais e consequentemente a deteção de mucosa nasal pálida, 
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hipertrofia dos cornetos inferiores e eventuais anomalias anatómicas vulgarmente associadas 

a RA 36. Por outro lado, permite excluir outras causas possíveis de sintomas comuns à RA, 

como a presença de corpos estranhos, tumores e pólipos nasais 37;  

 Estudos alergológicos: Teste cutâneo de hipersensibilidade imediata (rotineiro ou de 

confirmação de diagnóstico); Doseamento de IgE total e Específica (RAST) no soro; 

Contagem de eosinófilos no sangue periférico 36. O teste cutâneo é consideravelmente mais 

específico, sensível e com maior custo-benefício comparativamente aos restantes. Para a 

realização deste exame, o paciente deve descontinuar a toma de anti-histamínicos uma 

semana antes da sua realização para não incorrer em resultados falsamente negativos 37; 

 Rinomanometria: estudo funcional respiratório nasal, que permite o estudo da resistência 

nasal, medindo a pressão e o fluxo de ar na cavidade nasal durante a respiração 36. 

5. TRATAMENTO 

O tratamento deve ter em conta o tipo de RA. Assim, na patologia intermitente, a terapêutica deve 

ser iniciada antes das épocas em que se verifica a ocorrência massiva dos sintomas (por exemplo 

primavera caso o fator etiológico seja o pólen), na RA persistente o tratamento deve ser crónico. O 

efeito do tratamento, a adesão e doses devem ser regularmente verificados por um profissional de 

saúde, especialmente se forem verificadas mudanças 41. O tratamento assenta essencialmente em 

cinco categorias: medidas de evicção; tratamento farmacológico; imunoterapia; cirurgia e terapêutica 

anti IgE 36. 

5.1. MEDIDAS DE EVICÇÃO 

Estas medidas são a abordagem de primeira linha no tratamento da AR, com o objetivo de reduzir os 

seus sintomas. Consiste em evitar os principais agentes etiológicos da AR, como é o caso dos 

aeroalergénios. São medidas simples, recomendadas pela ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 

Ashma) e que acarretam resultados evidentes na redução dos episódios de AR 36. Estas medidas 

incluem: permanecer em locais fechados e manter as janelas fechadas quando as concentrações de 

alergénios (nomeadamente pólen) estão altas; usar óculos de sol e tomar banho ao chegar a casa; 

evitar permanecer em ambientes poluídos ou com elevada concentração de químicos como fumo do 

tabaco; usar tecidos à prova de alergénios; entre muitas outras 41. Assim, torna-se evidente que se 

tratam de medidas que requerem, muitas vezes, uma grande modificação dos hábitos diários, sendo 

muitas vezes difíceis ou mesmo impossíveis de cumprir para a maioria dos indivíduos. 

5.2. TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA 

A terapêutica farmacológica é atualmente vasta e diversa, pelo que pode ser agrupada de acordo com 

as suas características em 5 grupos principais: 

 Anti-histamínicos H1(AHH1): principal grupo farmacológico usado no tratamento de todos 

os níveis de gravidade e duração da RA. São antagonistas dos recetores H1 da histamina, 
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opondo-se por isso à sua ação e reduzindo as respostas mediadas pelos seus recetores. Não 

são curativos, constituem uma terapêutica paliativa de alívio de sintomas como prurido, 

espirros e rinorreia. São divididos em anti-histamínicos de 1ª e 2ª de geração, tendo em conta 

a sua capacidade de atravessar ou não a barreira hematoencefálica (BHE) 32. Os de 1ª geração 

são lipofílicos e por isso aptos para atravessar aBHE, sendo que os de 2ª apresentam a 

vantagem de não ter ação a nível do sistema nervoso central, pois não atravessam a BHE. 

Podem ser administrados de forma oral ou tópica. São exemplo destes anti-histamínicos a 

cetirizina, pseudoefedrina, loratadina e ebastina 36,41. 

 Corticosteróides Intranasais (CIN): diminuem a inflamação e hiper-reactividade nasal, 

com benefício na obstrução nasal e sintomas oculares, através da sua ação na resposta 

inflamatória e imunológica local. Como têm pouca ação sistémica são muitas vezes usados 

no tratamento de longa duração, como é exemplo a budesonida e fluticasona 32,36. 

 Descongestionantes intranasais/orais: São agonistas dos recetores adrenérgicos alfa, 

causando assim vasoconstrição e descongestionamento do nariz. Entre os mais usados 

encontra-se a fenilefrina, peseudoefedrina e oximetazolina. Quando usados por longo 

período, pode ocorrer o efeito rebound, originando rinite medicamentosa, pelo que o seu uso 

não deve exceder 10 dias. Atualmente existem já no mercado combinações de 

descongestionante com AHH1 32,36.  

 Anticolinérgicos: nomeadamente o salbutamol e terbutalina, compostos agonistas 

adrenérgicos, são eficazes no tratamento da rinorreia aquosa, edema laríngeo ou espasmo 

brônquico 32. 

 Anti leucotrienos: estes compostos são antagonistas competitivos e seletivos dos recetores 

de leucotrienos D4 existentes nos monócitos, músculo liso e endotélio da mucosa 

respiratória. O Montelucaste constitui o principal composto deste grupo, sendo administrado 

por via oral, em toma única diária 42. Esta classe de fármacos é utilizada em casos de maior 

gravidade, não estando aconselhada em todos os níveis de RA 36. 

Geralmente, a linha de tratamento farmacológico a seguir tem em conta a gravidade da RA, sendo 

esta avaliada através das suas manifestações. 

5.3. IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA 

Imunoterapia consiste na administração de alergénios específicos a pacientes com patologias 

mediadas por IgE 37. Assim, a administração de extratos de alergénios purificados e padronizados, 

por via subcutânea ou sublingual, tem como objetivo de modificar a resposta imune ao futuro 

contacto com o alergénio e consequentemente reduzir os sintomas oculares, nasais e pulmonares. É 

geralmente usado quando a doença alérgica não se encontra controlada ou quando esta é 

desencadeada por apenas um grupo de alergénios. Está contra indicada em algumas situações, tais 

como gravidez, doença autoimune, imunodeficiência grave, asma grave ou não controlada 34,37.  
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5.4. CIRURGIA 

Quando os doentes mantêm as queixas nasais persistentes após terapêutica otimizada, podem ser 

referenciados para cirurgia. Tratam-se de casos de RA grave, cujos sintomas não obtêm melhoria 

com os restantes tratamentos disponíveis 36. Este tratamento consiste na redução dos cornetos 

inferiores ou correção do septo nasal desviado para a melhorar a passagem do ar e dos agentes 

terapêuticos através da via aérea e assim ser possível obter resultados mais positivos ao tratamento 

farmacológico 45. 

5.5. TERAPÊUTICA ANTI-IGE 

A imunoterapia alergénio específica está indicada quando o paciente não responde à terapia 

farmacológica e não é possível estabelecer as medidas de evicção 41. O mecanismo de ação desta 

terapêutica resulta da utilização de anticorpos monoclonais que vão reagir e formar complexos com 

a IgE livre, bloqueando a sua interação com os mastócitos e basófilos, diminuindo o nível de IgE, e 

impedindo assim a cascata inflamatória que se desencadeia 36.    

6. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

Após o estabelecimento do diagnóstico, o paciente deve estar ciente de medidas a tomar para 

melhorar a sua qualidade de vida e reduzir o impacto negativo dos sintomas no seu rendimento 

laboral ou escolar. Os sintomas associados a esta patologia são geralmente de fácil resolução, 

havendo por isso uma grande variedade de produtos de venda livre disponíveis para este efeito, 

permitindo a sua automedicação. No entanto, em grande parte dos casos a automedicação não é a 

correta no sentido de aliviar os sintomas pretendidos. Por outro lado, a medicação está muitas vezes 

acompanhada de efeitos secundários significativos para os quais geralmente o paciente não está 

consciente, que podem aumentar os gastos com a saúde. Assim, ganham relevâncias as medidas não 

farmacológicas que muitas vezes são suficientes. É aqui que entra o papel do farmacêutico: 

Um dos primeiros cuidados a ter durante o aconselhamento é tentar perceber se o utente está perante 

um caso de RA ou se se trata de uma outra condição, como uma constipação. Para isso há que ter em 

conta a qualidade e persistência dos sintomas. 

De seguida, é necessário perguntar claramente ao utente quais os sintomas que o incomodam e para 

os quais pretende alívio, tendo em conta as medidas de evicção que serão sempre a primeira etapa do 

tratamento e deverão ser sempre recordadas: 

 Espirros, prurido nasal e rinorreia: o tratamento mais eficaz para o alívio destes sintomas são 

os AHH1. Assim, o farmacêutico pode aconselhar a toma de medicamentos deste grupo 

como é o caso de Cloridrato de fexofenodina (Telfast120® comprimidos), Clemastina 

(Tavégyl® comprimidos) ou Dimetindeno (Fenistil® gotas), todos MNSRM. Sempre que 

dispensar estes medicamentos, o farmacêutico deve alertar para os possíveis efeitos 

secundários, sendo a sonolência o de maior relevância, e definir a posologia 32. Deve também 
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recomendar medidas não farmacológicas como nebulização, o uso de soro ou água do mar 

isotónica para limpeza e alívio da rinorreia 47. 

 Congestão nasal e anosmia: neste caso, podem ser aconselhados os descongestionantes 

nasais e CIN. Os CIN, são geralmente MSRM, pelo que o farmacêutico se encontra mais 

limitado para a sua dispensa no tratamento da congestão nasal, sendo um exemplo deste 

grupo terapêutico passível de ser adquirido sem receita a Beclometasona (Beconase Inalador 

Nasal®). São diversos os descongestionantes nasais usados na RA, nomeadamente a 

fenilefrina (Neo-Sinefrina®, gotas nasais), Oximetazolina (Nasex® gotas nasais, Vick 

Vapospray® solução para inalação por nebulização) ou xilometazolino (Vibrocil Actilong® 

gotas nasais ou solução). Atualmente, estão também disponíveis no mercado produtos com 

associação de medicamentos descongestionantes, como é o caso da associação cânfora, 

eucaliptol e mentol (Transpulmina® pomada) e associação de anti-histamínicos com 

descongestionantes, como é o caso da associação de Dimetindeno com fenilefrina 

(Vibrocil® solução ou gotas nasais) 32,45. Quanto aos efeitos secundários é importante dar 

particular atenção ao efeito rebound e irritação da mucosa nasal que resulta do uso abusivo 

de descongestionantes orais, e na importância de não prolongar o tratamento por mais de 10 

dias. No momento da dispensa, o farmacêutico deve dar particular atenção à explicação do 

uso correto dos sprays e gotas nasais (Figura 5). Os sprays são mais fáceis de utilizar quando 

comparados com as gotas nasais, apesar das gotas apresentarem a vantagem de ser mais 

efetivas em sintomas mais graves 36. É recomendado o uso de medidas não farmacológicas 

para alívio deste sintoma que passam também pelo nebulização, gargarejar, uso de soro 

fisiológico e hidratação da muscosa nasal 48. 

 

Figura 3: A - Administração correta de gotas nasais; B – Administração correta de sprays nasais  

(adaptado de Bauchau et al, 2004) 

 Sintomas oculares: para o alívio destes sintomas, pode ser aconselhado o uso de AHH1 orais, 

descritos acima, ou oculares como a azelastina (Allergodil® colírio) ou levocabastina 

(Livostin®, colírio). Para alívio da conjuntivite, como complicação da RA, o farmacêutico 

pode dispensar oximetazolina (Allergon ® colírio, Oxylin® colírio) ou ácido cromoglícico 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

41 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

(Fenolip®) 32. Mais uma vez, é importante referir as medidas não farmacológicas como a 

hidratação dos olhos com soro fisiológico ou lágrimas artificiais. 

 Tosse: A tosse que acompanha geralmente a RA é maioritariamente tosse não produtiva e 

irritativa, tal como a tosse associada à asma. Assim, para o alívio deste sintoma podem ser 

recomendados o uso de diversos antitússicos de ação periférica tais como: butiramato 

(Sinedoc®, xarope), combinação de cloreto de amónio, difenidramina e citrato de sódio 

(Benetussin®, xarope), dextrometorfano (Diacol® xarope, Bisoltussin® tosse seca xarope) 

ou levodropropizina (Levotuss® xarope), entre outros 32,49. O tratamento não farmacológico 

que pode ser recomendado inclui medidas como hidratação através da inalação de vapores 

para apaziguar a mucosa seca e fragilizada 49. 

 Distúrbios do sono, irritabilidade e fadiga: queixas, muito recorrentes nos pacientes com RA 

e podem ser tratadas com recurso a AHH1 que, por um lado, aliviam os sintomas que 

impedem um sono de qualidade e por outro, causam sonolência. Assim, pode ser 

recomendada a toma de doxilamina (Dormidina®). 

7. RINITE ALÉRGICA VS CONSTIPAÇÃO 

Como já foi referido anteriormente, houve um caso que me despertou particular interesse para o 

subdiagnóstico da RA e a sua semelhança com uma constipação/gripe. Apesar de partilharem os 

mesmos sintomas, trata-se de patologias muito diferentes 50. Ambas as condições cursam em 

sintomas comuns a nível das vias respiratórias superiores, mas com diferentes agentes etiológicos. A 

gripe/constipação tem origem vírica, enquanto a RA é causada por reação a alergénios. Nos dois 

casos, os sintomas transitórios, contudo, constituem problemas de saúde com fortes repercussões a 

nível social, qualidade do sono, rendimento laboral e escolar 51.   

Assim, o diagnóstico diferencial torna-se essencial: 

 Gripe e constipação: Além dos sintomas respiratórios, espirros, corrimento nasal e nariz 

entupido, é, geralmente acompanhada de tosse, mal-estar generalizado e dores, fadiga, 

garganta inflamada e, em caso de gripe, sintomas sistémicos como febre, mialgia ou cefaleia. 

Normalmente, não apresenta sintomas oculares. Estes surgem em 2 ou 3 dias após o contacto 

do indivíduo com o agente causal e duram entre 5 e 7 dias 51,52. 

 RA: Os sintomas presentes são os já referidos, não havendo presença de sintomas sistémicos, 

mau estar generalizado e dores. Geralmente aparecem repentinamente, imediatamente após 

a exposição ao alergénio e perduram enquanto o organismo permanece exposto51,52. 

Retomando o caso acima referido, de acordo com a mãe, a criança estava recorrentemente constipada. 

Após averiguar os sintomas normalmente apresentados (espirros, congestão e corrimento nasal), 

estes sugerem-nos que se pode tratar, realmente, de uma constipação. No entanto, a criança 

apresentava também um sinal muito característico de reação alérgica, prurido ocular, para além do 

facto de os sintomas se manifestarem violentamente de forma repentina. Isto, aliado ao facto de a 
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criança apresentar esta sintomatologia repetidamente, levanta a suspeita que se poderá tratar de um 

cenário de alergia. Neste caso, seria aconselhável procurar a opinião de um imunoalergologista para 

clarificar a situação. Cabe assim ao farmacêutico reencaminhar e aconselhar a consulta com este 

profissional de saúde, pois é o mais adequado para responder e a estas questões, bem como indicar a 

terapêutica mais adequada.  

8. CONCLUSÃO 

A elevada prevalência da RA, morbilidades associadas e o seu impacto na qualidade de vida do 

paciente, nomeadamente ao nível do bem-estar físico, social e performance laboral/escolar, torna 

esta doença um problema de saúde global, com especial impacto nos países industrializados. Por 

outro lado, o facto de ser ainda uma doença subdiagnosticada e a grande variedade de medicamentos 

e medidas não farmacológicas existentes para o seu tratamento, põem no farmacêutico um papel 

muito importante no aconselhamento e indicação da terapêutica a seguir.  

Ao longo do meu estágio foram diversos os utentes com que contactei e que apresentavam sintomas 

concordantes com RA. Foi neste sentido que optei por abordar este tema, pois considero que é uma 

das patologias para a qual os utentes mais recorrem à farmácia no sentido de obter informações e 

alívio dos sintomas incomodativos. Assim, considero ser importante a contínua formação do 

farmacêutico nesta área, no sentido de prestar um atendimento de qualidade. Por outro lado, e tendo 

em conta a falta de diagnóstico que se verifica no panorama atual português, torna-se importante 

alertar para a necessidade de um correto diagnóstico e tratamento personalizado que contribua para 

a melhoria notória da qualidade de vida dos pacientes com RA.  

Por outro lado, uma medida que poderia ajudar ao esclarecimento acerca da RA e das diferenças 

relativamente a gripe/constipação, seria a implementação de aconselhamento periódico na farmácia 

com um imunoalergologista. Assim, seria facilitado o acesso da população esta especialidade médica, 

contribuindo certamente para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com RA.   

 

 

 

  

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

44 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária. 3a ed. Conselho Nacional 

da Qualidade. Ordem dos Farmacêuticos; 2009. 

[2] Decreto-Lei n.º 48547, de 27 de agosto de 1968 

[3] Pita JR (2009). A farmácia e o medicamento em Portugal nos últimos 25 anos. Debater a 

Europa;2/3:38-55 

[4] Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto 

[5] Manual do Sifarma 2010:  https://pt.scribd.com/doc/140773552/Manual-Sifarma-2000 (acedido 

a 06/08/14) 

[6] Aguiar, H. (2012), Boas Práticas de Gestão na Farmácia, (1ª Edição), Lisboa, Hollyfar 

[7] Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto 

[8] Portaria n.º 348/98, de 15 de junho 

[9] Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de setembro 

[10] Decreto-Lei n.º 296/98 de 25 de setembro 

[11] Decreto-Lei n.º 95/2004 de 22 de abril 

[12] Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de junho 

[13] Decreto-Lei n.º 184/97 de 26 de julho 

[14] Decreto-Lei n.º 273/95 de 23 de outubro 

[15] Decreto-Lei n.º 11/2012 de 8 de março 

[16] 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIBA_

MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/22_Psicotropicos_Estupefacientes.pdf (acedido em 

06/08/14) 

[17] Decreto-Lei n.º 48-A de 13 de maio 

[18] Despacho 17690/2007 de 23 de julho 

[19] Polónia J, et al (2006). Normas sobre Direção, Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial 

da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Revista Portuguesa de Cardiologia; 25: 649-660 

[20] http://www.spd.pt/index.php/grupos-de-estudo-mainmenu-30/classificao-da-diabetes-mellitus-

mainmenu-175 (acedido em 14/08/14) 

[21] http://www.valormed.pt/pt/conteudos/conteudo/id/5 (acedido em 16/08/14) 

[22] Matos AA, Mansilha A, Brandão ES, Cássio I, Barbosa J, França J, Macedo M, Correia P, 

Almeida R (2011). Recomendações no diagnóstico e tratamento da doença venosa crónica, 1ª Edição, 

Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, Porto 

[23] Medeiros L, Marsilha A (2012). Estratégia terapêutica na doença venosa crónica. Angiologia e 

Cirurgia Vasculas; 3(8): 110-126 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

45 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

[24] http://www.vascularweb.org/vascularhealth/pages/chronic-venous-insufficiency.aspx (acedido 

em 8/07/14) 

[25] Eberhardt RT, Raffetto JD (2007). Chronic Venous Insufficiency. Circulation – Journal of the 

American Heart Association; 111: 2398-240 

[26] Maksimovic Z, Doric P, Opacic D (2013). Chronic venous insufficiency innovations. Is 

conventional surgery outdated?. BHSURGERY; 3: 9-16  

[27] http://www.medicinageriatrica.com.br/2008/02/02/ (acedido em 28/08/14) 

[28] Bergan JJ et al (2006). Chronic Venous Disease. The New England Journal of Medicine; 15: 

107-114 

[29] Pascarella L, Schmid-Schanbein GW, Began JJ (2005). An Animal Model of Venous 

Hipertension: The Role of Inflammation in Venous Valve Failure. Journal of Vascular Surgery; 41: 

303-311 

[30] Danziger N (2008). Pathophysiology of pain in venous disease, Phlebolymphology; 15: 107-

114. 

[31] Özgür O, Alimoğlu E, Çeken K, Apaydın A, Sindel HT (2013). Chronic venous insufficiency 

patterns in lower extremity veins detected by Doppler Ultrasound, Dicle Medica Journal; 40(4): 543-

548 

[32] Carmona M, Esteves AP, Gonçalves J, Macedo T, Mendonça J, Osswald W, Pinheiro RL, 

Rodrigues A, Sepodes B, Teixeira AA (2012). Prontuário Terapêutico – 11. 11st ed. INFARMED – 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP / Ministério de Saúde, Lisboa. 

[33] Berliner E, Ozbilgin B, Zarin DA (2013). A systematic review of pneumatic compression for 

treatment of chronic venous insufficiency and venous ulcers, Journal of Vascular Surgery; 37(3): 

539-544 

[34] http://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/rinite.html (acedido em 2/09/2014) 

[35] Couto M, Almeida MM (2011). Diagnóstico da doença alérgica em Portugal: um estudo 

exploratório. Revista Portuguesa de Imunoalergologia; 19(1): 23-32 

[36] Rodrigues C, Santis M, Arrobas AM (2009). Rinite Alérgica e doenças associadas, Revista 

Portuguesa de Pneumologia; 15(5); 891-88 

[37] Mucci T, Govindaraj S, Tversky J (2011). Allergic Rhinitis, Mount Sinai Journal of Medicine; 

78:634-644 

[38] Almeida MM, Loureiro C, Todo-Bom A, Nunes C, Pereira C, Delgado L et al (2005). Avaliação 

da prevalência e caracterização da rinite em utentes dos cuidados de saúde primários de Portugal 

Continental – estudo ARPA. Revista Portuguesa de Imunoalergologia; 13(1): 69-80 

[39] http://emedicine.medscape.com/article/875126-overview#aw2aab6b3 (acedido em 5/09/14) 

[40] Settipare RA, Schwindt C (2013). Allergic rhinitis. American Journal of Rhinology & Allergy; 

27(3): 52-55 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

46 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

[41] Batt R (2014). Treatment of seasonal allergic rhinitis and impact on the adolescent. Nurse 

Prescribing; 12(3): 120-126 

[42] Wang D (2005). Risk factors of allergic rhinitis: genetic or environmental?. Therapeutics and 

Clinical Risk Management; 1(2): 115-123 

[43] Holmes S, Scullion J (2012). Allergic rhinitis: assessement and treatment, Nurse Prescribing; 

10(5): 222-228 

[44] Bauchau V, Durham SR (2004). Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. 

The European respiratory journal: official journal of the European Society for Clinical Respiratory 

Physiology; 24(5): 758–64. 

[45] Patiar S, Reece P (2011). Oral steroids for nasal polyps. Cochrane Database of Systematic 

Reviews; 7: 106-111 

[46] http://www.wellness.com/reference/conditions/common-cold/prevention-and-treatment 

(acedido em 07/09/2014) 

[47] Meltzer EO, Caballero F, Fremer LM, Krouse JH, Scadding G (2010). Treatment of congestion 

in upper respiratory diseases. International Journal of General Medicine; 3: 69-91 

[48] http://www.easternshoreent.com/resources/Treatment%20Sinusitis.pdf (acedido em 

07/09/2014)  

[49] Molassiotis A, Bryan G, Caress A, Bailey C, Smith J (2010). Pharmacological and non-

pharmacological interventions for cough in adults with respiratory and non-respiratory diseases: a 

systematic review of the literature. Respiratory Medicine; 104: 934-944 

[50] http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/common-

cold/faq-20057857 (acedido em 8/09/2014) 

[51] Hellgren J, Cervin A, Nordling S, Bergman A, Cardell LO (2010). Allergic rhinitis and the 

common cold – high cost society; Allergy 65: 776-783 

[52] 

http://www.theasthmacenter.org/index.php/faq/whats_the_difference_between_a_cold_sinusitis_an

d_allergies/ (acedido a 8/09/2014) 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

47 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

Anexo 1 – Instalações da Farmácia Conceição 

 

 

Figura A: Laboratório 

 

Figura B: Zona de atendimento 

                 

Figura C: Zona de receção de encomendas                                         Figura D: Gavetas de armazenamento 
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Anexo 2 – Exemplo de fatura que acompanha uma encomenda 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013/2014  
 

49 

Diana Sofia Carneiro Lourenço 

Anexo 3 –Guia de requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 4 – Nota de devolução 
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Anexo 5 – Receita em formato informático 
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Anexo 6 – Verso de uma receita processada 
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Anexo 7 – Equipamentos usados na determinação de parâmetros fisiológicos 

e bioquímicos 

          

Figura A – Esfigmomanómetro de mercúrio e Figura B - Medidor de glicémia 

                   estetoscópio 

       

 

 

Figura C – Refletron Plus® 
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Anexo 8 – Tabelas com os valores de referência para a tensão arterial, 

glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico 

Tabela 1 – Valores de referência para a Tensão Arterial a) 

Categoria 
Tensão Arterial 

Sistólica (TAS) mmHg 
 

Tensão Arterial Diastólica 

(TAD) mmHG 

Normal 120-129 e 80-84 

Normal alto 130-139 ou 85-89 

Hipertensão Estádio 1 140-159 ou 90-99 

Hipertensão Estádio 2 >= 160 ou >100 

 

Tabela 2 – Valores de referência para a Glicose b) 

JEJUM 

Categoria Valores da Glicémia (mg/dL) 

Hipoglicémia < 70 

Normal 70-100 

Pré-diabetes 101-126 

Diabetes >126 

2 HORAS APÓS REFEIÇÃO 

Hipoglicémia <70 

Normal 70-140 

Pré-diabetes 141-200 

Diabetes >200 

 

Tabela 3 – Valores de referência para o Colesterol e Triglicerídeos c) 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Valor recomendado (mg/dl) 

Colesterol Total Menos de 190 

Colesterol LDL Menos de 115 

Colesterol HDL 
Homem - mais de 40 

Mulher - mais de 50 

Triglicéridos Menos de 150 
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Tabela 4 – Valores de referência para a concentração de ácido úrico no sangue d) 

 Concentração ácido úrico em mg/dL 

Homem 2,5 - 7,0 

Mulher 1,5 – 6,0 

 

Fonte: 

a) http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i006254.pdf 

b) http://www.apdp.pt/index.php/diabetes/a-pessoa-com-diabetes/valores-de-referencia 

c) http://www.spc.pt/spc/Microsites/Passaporte/kit/passaporte/colesterol/valores.aspx 

d) http://www.spc.pt/spc/Microsites/Passaporte/kit/passaporte/colesterol/valores.aspx 
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Anexo 9 – Ficha de Notificação de reações adversas a medicamentos
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Anexo 10 – Tabela de classificação CEAP e Tipos de meias de compressão 

 

Tabela 1 – Classificação CEAP 

Classificação CEAP 

Clínica   

 C0 Sem patologia venosa 

 C1 Telangiectasias ou varizes reticulares 

 C2 Varizes tronculares 

 C3 Edema 

 C4 

Alterações tróficas: 

C4a – pigmentação e/ou eczema 

C4b – lipodermatoesclerose e/ou atrofia branca 

 C5 Úlcera cicatrizada 

 C6 Úlcera ativa 

Etiológica Ec Congénita 

 Ep Primária 

 Es Secundária (pós-trombótica) 

 En Sem etiologia identificada 

Anatómica As Sistema venoso superficial 

 Ad Sistema venoso profundo 

 Ap Sistema venoso perfurante 

  An Sem localização identificada 

Fisiopatológica Pr Refluxo 

 Po Obstrução 

 Pr,o Refluxo e obstrução 

 Pn Sem processo fisiopatológico identificado 

 

Tabela 2 – Tipos de meias de compressão 

Grau 1 Compressão ligeira 15-21 mmHg 

Grau 2 Compressão média 22-32 mmHg 

Grau 3 Compressão forte 34-46 mmHg 

Grau 4 Compressão muito forte > 49 mmHg 

 

 
 
Fonte: Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular   
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Anexo 11 – Questionário CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency 

Questionnaire) 

 

 

Fonte: Medeiros L. (2012) 
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Anexo 12 – Modo de atuação dos principais fármacos venoativos 

 

Legenda: +: Evidência disponível 
   ND: Evidência Não Disponível 
 

Fonte: Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular [1]
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Anexo 13 – Desdobrável DVC 
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1. Introducción 

Esta memoria se refiere a las prácticas ERASMUS realizadas entre el 28 de enero y el 28 

de abril de 2014 en el Servicio de Farmacia (SF) del Centro Hospitalario en el Centro 

Penitenciario de Albolote (CPA), Granada, con la tutoría de prácticas de Dra. Gloria 

Hervás Leyva, Titular del Servicio de Farmacia. El período ha sido de lunes a viernes, 

desde las 8.30 hasta las 14.30.  Las prácticas llevadas a cabo como parte del máster 

integrado de las ciencias farmacéuticas, son el primer contacto con la profesión 

farmacéutica, en concreto con la Farmacia Hospitalaria (FH), permitiendo adquirir 

conocimientos, actitudes y aptitudes prácticas y deontológicas requeridas en el ámbito de 

la farmacia asistencial que permiten contribuir para la mejoría de la calidad de vida de los 

pacientes. El futuro farmacéutico debe estar preparado para dar respuesta a las necesidades 

de su profesión en relación con la elaboración, dispensación, control y asesoramiento de 

los medicamentos a los pacientes, con el fin de conseguir resultados en la restauración y 

prevención de la enfermedad. Es por ello que los principales objetivos de las prácticas en 

FH son adquirir conocimientos en las siguientes áreas:  

 gestión de stock, almacenamiento, conservación y distribución de medicamentos 

conforme a los preceptos legales o reglamentarios vigentes;  

 sistema de control de caducidades;  

 control de uso de estupefacientes;  

 dispensación de medicamentos y productos sanitarios, criterios de selección de 

medicamentos;  

 consulta y asesoramiento de uso de los medicamentos;  

 manejo de fuentes bibliográficas y documentales;  

  legislación farmacéutica vigente;  

 farmacovigilancia, programas de intervención farmacéutica para detección y 

comunicación de interacciones terapéuticas;  

 control de calidad de las actividades desarrolladas. 

De acuerdo con La Ley de Sanidad de 1986, articulo 130.1, los SF de los hospitales, 

Centros de Salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud 

tienen la custodia, conservación y dispensación de medicamentos 1. Así la FH es una 

especialización farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus necesidades 
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farmacéuticas, orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y coste-efectiva de 

los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los pacientes atendidos en el 

hospital y en su ámbito de influencia; un farmacéutico hospitalario es el profesional 

habilitado con la especialidad con esta especialización 2. Los SF y los farmacéuticos 

hospitalarios integran las siguientes funciones principales: 

 Asumir la responsabilidad técnica de la adquisición y cobertura de las necesidades de 

medicamentos y material de cura para todos los depósitos de medicamentos del área 

de influencia. En este punto se integran la adquisición y gestión de stock, recepción y 

dispensación de medicamentos; 

  Ser responsable de la calidad, custodia y correcta conservación de los medicamentos, 

así como la correcta distribución de los medicamentos experimentales y dispositivos 

utilizados en su administración en la realización de ensayos clínicos; 

 Establecer un sistema seguro y eficaz de distribución de medicamentos y otros 

productos farmacéuticos; 

 Farmacia clínica, farmacocinética, farmacovigilância y prestación de cuidados 

farmacéuticos; 

 Creación de una Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT); 

 Preparación y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales y control de 

materias primas y productos acabados;  

 Colaborar con las estructuras de Atención primaria y especializada; 

 Colaboración en el "Programa de sustitutivos de opiáceos"; 

 Realizar cuantas actividades y funciones establezca la Subdirección General de 

Coordinación de Sanidad Penitenciaria (SGCSP), que contribuyan a conseguir una 

mejor utilización del medicamento 1,3. 
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2. Organización y gestión de los servicios farmacéuticos 

En España la Sanidad Penitenciaria es una red asistencia paralela al Sistema Nacional de 

Salud (SNS), aunque ya en Ley General de Sanidad de 20 de diciembre de 1990, se 

contempla que debería formar parte del SNS, continúa constituyéndose como una red 

paralela. La asistencia sanitaria en los Centros Penitenciarios (CP), está organizada con un 

modelo de consultas a demanda similar al instaurado en los Centros de Salud. Pero, aunque 

funcionalmente el sistema pueda parecer un nivel de Asistencia Primaria, la gran demanda 

de atención psiquiátrica y la elevada incidencia de patología infecciosa, le confiere un 

carácter híbrido entre niveles Primaria-Especializada 1,4. De hecho, debido a que un 70% 

de la población penitenciaria es toxicómana, los Servicios Sanitarios Penitenciarios son, 

desde hace varios años, centros prescriptores y dispensadores de metadona. Además del 

programa de sustitutivos a opiáceos, están en marcha los programas de prevención, control 

y tratamiento de tuberculosis, infección por HIV y hepatitis 4. 

Los SF de los CP se gestionan de acuerdo con las normas de la SGCSP del Ministerio del 

Interior. A finales de 2012, aunque todavía no hay los datos de 2013, la distribución de los 

SF en Andalucía es la que figura en la tabla 1. En España hay un total de 74 prisiones, 34 

SF y 32 farmacéuticos, aunque solamente 11 los farmacéuticos son farmacéuticos 

hospitalarios 3. 

 

Tabla 1. Distribución de SF en instituciones penitenciarias de Andalucía 3 

Comunidad S. Farmacia (nº internos) CP Dependientes 

Andalucia Sevilla PSQ (2987) Sevilla PSQ., Alcalá Guadaira, Huelva, Sevilla 

Albolote (3079) Albolote, Almeria, Jaén 

Algeciras (2149) Algeciras, Ceuta 

Malaga (3337) Málaga, Córdoba, Melilla 

Puerto III (2475) Puerto III, Puerto I, Puerto II 

Sevilla II (1491) Sevilla II 

 

Los SF de los CP pueden estar ubicados en lo centro penitenciario, en lo hospital o en lo 

centro hospitalario. Para asegurar el seguimiento, gestión y control de uso racional de los 

medicamentos en todos los servicios de farmacia de centros penitenciarios, la SGCSP 

establece los siguientes objetivos fundamentales: 
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 Asegurar la difusión y utilización de la Guia Farmacoterapeutica (GFT) de 

Instituciones Penitenciarias en todos los centros penitenciarios y verificar su 

cumplimiento. 

 Análisis de las desviaciones de fármacos adquiridos por los CP no incluidos en la 

GFT. Justificación. 

 Mejorar la gestión de las adquisiciones, potenciando la utilización de genéricos y 

realizando, cuando sea posible, concursos de fármacos de elevado consumo, con el 

objeto de obtener precios más ventajosos para el centro penitenciario. 

 Realización de inventarios periódicos de fármacos de adquisición directa y 

centralizada, con el objeto de detectar posibles acúmulos de fármacos que no se 

utilizan y reducir los stocks. 

 Efectuar el seguimiento terapéutico de los tratamientos que se considere necesario. 

 Realización de estudios de utilización de medicamentos. Se intentará unificar los 

criterios de prescripción en distintos centros penitenciarios. 

 Supervisión y control de los depósitos de medicamentos dependientes de los servicios 

de farmacia según la periodicidad establecida 3. 

2.1. Localización y espacio físico de los Servicios Farmacéuticos en el CPA 

Los SF del CPA se localizan en la enfermería (figura 1), que funciona como un centro 

hospitalario, con la dependencia de los CP de Almería y Jaén. La enfermería es un edificio 

con tres plantas dentro de la prisión, pero independiente de los restantes módulos. Las 

primeras y segundas plantas contienen las celdas divididas en cuatro secciones - mujeres, 

infecciosos, ancianos y psiquiátricos - en un total de 87 camas, estando las secciones 

separadas e supervisionadas. En la planta baja, hay un puesto de seguridad, que controla 

todas las entradas y salidas de la enfermería. En esta planta están localizados los servicios 

existentes: sala de curas para las urgencias; consultorios médicos; consultorio de dentista, 

radiografía y ecografía; despacho polivalente a que acude los médicos, especialistas 

externos (psiquiatra, traumatólogo, óptico) y trabajadores sociales. En esta planta están 

también las oficinas de los médicos, enfermeros y farmacéutico, la oficina del sub-director 

médico y la oficina del supervisor de enfermería 
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Figura 1: Enfermería del CPA 

La farmacia almacén del CPA se localiza en el centro de seguridad del módulo de la 

enfermería. Cuenta con un almacén con los varios tipos de medicamentos y también un 

área de gestión y administración con equipo informático, teléfono que permite asegurar la 

gestión de stock de la farmacia, bien como un área de información de medicamentos donde 

se puede consular el Catálogo de especialidades Farmacéuticas actualizado, Pharmacopeia 

y Diccionario de Ciencias Médicas. 

2.2. Recursos Humanos y Comisiones técnicas  

En relación a los recursos humanos, los Servicios Sanitarios del CPA tienen: un 

Subdirector médico, 12 médicos con titulación de médico general, una farmacéutica 

(también titular de los depósitos de Almería y Jaén), un supervisor de enfermería, 12 

enfermeros, 8 auxiliares de clínica, 2 funcionarios administrativos y equipo de valoración 

de discapacidades. Mensualmente hay la visita de médicos especialistas: traumatólogo, 

psiquiatra, oftalmólogo y dentista.  

La Comisione de Farmacia y Terapéutica del CPA, es una comisión esencial para 

establecer la política de medicamentos en un centro hospitalario, integrada por la 

farmacéutica titular del centro, asumiendo la función de secretaria,  y por el equipo de 

médicos 5.  En las reuniones mensuales de la comisión son tratados asuntos como el 

intercambio de información sobre nuevos fármacos y/o problemas relativos a la terapia 

farmacológica que surgen diariamente y realización de los Programas de Intercambio 
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Terapéutico (PIT) necesarios. Las principales funciones de la CPA son: seleccionar los 

medicamentos que se van a utilizar, con criterios de calidad, eficacia, seguridad y coste; 

promover programas de actualización terapéutica; elaborar protocolos de utilización de 

medicamentos, así como implantar métodos que garanticen su cumplimiento, priorizando 

atención a medicamentos de elevado riesgo o coste; implantar un programa para detección, 

seguimiento y evolución de reacciones adversas; editar da Guía Farmacoterapéutica y 

revisión de su contenido.  

2.3. Fuentes de Información  

Para buscar informaciones acerca de una especialidad farmacéutica, se usa como fuente 

primaria se buscar la ficha técnica de la especialidad en el catálogo de especialidades 

farmacéuticas, seguido de buscar en PubMed y artículo original. Es también usado el 

programa informático BotPlus® fornecido por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de España, el sitio de internet de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (www.aemps.es), Pharmacopeia y Dicionario de Ciencias Médicas. 
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3. Selección, adquisición y almacenamiento de medicamentos y 

material sanitario 

3.1. Gestión de Stocks  

La gestión de stocks de medicamentos e material sanitario es un tema muy importante en 

todos los SF, con el fin de mejorar la gestión, potenciar el uso de genéricos y solicitar a los 

laboratorios ofertas de fármacos, especialmente de los de mayor consumo. De acuerdo con 

la Ley del Medicamento, un buen sistema de control de la medicación engloba todas las 

actividades relacionadas con los medicamentos desde su adquisición hasta su 

administración al paciente 1. En CPA la gestión se hace por inventarios periódico de 

fármacos y material sanitario. Los objetivos de esta área de intervención son: garantizar la 

disponibilidad de los fármacos necesarios para tratar a los pacientes dependientes del CPA; 

Gestionar la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de medicamentos al 

menor coste posible.  

Para cada medicamento disponible en almacenamiento hay un estándar y periodicidad de 

compra en función, entre otras variables, del precio, riesgo de rotura de stock y volumen de 

lo mismo. El farmacéutico titular, a partir de la estadística de consumo de los últimos doce 

meses, fija los estándares de compra, que actualiza periódicamente, al menos una vez al 

año. El stock de seguridad o stock mínimo, es definido como la cuantidad de un 

determinado medicamento en el cual será necesario proceder a su adquisición una vez que 

esta cuantidad es la suficiente para cubrir las necesidades hasta que llegue una nueva 

demanda. Este nivel definido por el farmacéutico a partir de estudios de las cantidades 

medias consumidas de cada producto, tiendo en cuenta la situación geográfica del 

laboratorio proveedor y la cualidad de su servicio. La periodicidad de adquisiciones a cada 

proveedor es condicionado por el importe de total de sus adquisiciones anuales, coste 

unitario y volumen del consumo de los productos 6.  

Procedimiento: Realización de recuentos parciales manuales mensuales y un inventario 

completo una vez a final de año. Este recuento permite evitar acúmulos de fármacos que 

dejan de prescribirse. Los recuentos parciales se realizan quincenalmente, alternado los 

medicamentos psicotrópicos con el resto de medicación. Los antirretrovirales y los 

medicamentos de frigorífico se recuentan mensualmente.  
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3.1.1. Gestión de caducados 

En relación a los medicamentos caducados, se efectúan revisiones mensuales para retirar la 

medicación y el material sanitario caducado, así como controles de caducidad. Del mismo 

modo, se procede a la retirada de cualquier fármaco, tras recibir las notificaciones de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en relación a 

retiradas cautelares de algún lote de medicamentos. Las pérdidas económicas por 

caducidad serán las mínimas posibles.  

 Procedimiento: En el último día de cada mes se extrae la ficha de medicamentos que 

caducan dicho mes para proceder a retirarlos, después de comprobada su existencia en el 

almacén. La medicación caducada estará debidamente separada del resto de medicación del 

almacén mientras se procede a la gestión de devoluciones. Posteriormente se intentará 

hacer la devolución al proveedor correspondiente siempre y cuando el importe que supone 

dicha devolución, supere el coste de los portes, una vez que los laboratorios están 

obligados a devolver la totalidad del valor de los medicamentos caducados, desde que el 

total de la devolución no pase el 10% del total de peticiones anuales y 6 meses desde la 

fecha de caducidad. Se registran las devoluciones realizadas para poder comprobar si se ha 

abonado la mercancía devuelta. Sin embargo, los medicamentos cuyo importe no es 

suficiente para realizar devolución al laboratorio, se han incluido en el Programa de 

reciclaje Sistema Integral de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE). 

3.2. Sistema informático 

Para un control eficaz del stock farmacéutico es importante una sintonía entre los 

movimientos de entrada y salida de productos, siendo esto facilitado por el implemento de 

un sistema informático.  El sistema informático utilizado por los SF para gestionar el de 

stock, es el Programa APD ATHOS-Stock®. Este permite una constante actualización de 

los niveles de todos los productos farmacéuticos, a través del registro de entradas y salidas, 

y otras actividades como: establecer los puntos de stock máximo y mínimo; obtener 

informaciones acerca de las características de cada producto; instituir el sistema de gestión 

ABC, bien como obtener información acerca de los precios ofrecidos por cada laboratorio 

para sus productos. Puede también emitir una alerta cuando se alcanza el punto mínimo de 

stock. El sistema informático utilizado para las peticiones, centralizadas u no centralizadas, 

es el Programa SIFA. Este está implementado desde julio de 2010 en todos los CP 
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permitiendo una simplificación de los pedidos, una vez que tiene la relación de todos los 

productos disponibles por todos los laboratorios. Así, el sistema informático permite seguir 

el medicamento desde su recepción hasta su administración en el paciente. 

3.3. Selección y adquisición de medicamentos y otros productos farmacéuticos  

3.3.1. Programa de Intercambio Terapéutico (PIT)  

La GFT es un listado que contiene los medicamentos autorizados y utilizados en todos los 

CP de España, seleccionados en base a criterios de eficacia, seguridad y coste 5. El 

intercambio terapéutico es un procedimiento mediante el cual un medicamento es 

substituido por otro de diferente composición, pero del que se espera el mismo o superior 

efecto terapéutico. Para que esta substitución pueda llevarse a efecto, es necesario 

contemplar tanto los propios aspectos de equivalencia farmacológica como las 

características del paciente al que se va administrar el fármaco. El PIT tiene en cuenta la 

existencia de medicamentos clínicamente equivalentes y intercambiables entre sí, y define 

cuál es el más adecuado en cada caso, basándonos en las políticas públicas en materia de 

uso racional de medicamentos puestas en marcha por los órganos correspondientes del 

SNS. Mediante el PIT se asegura el uso de la mejor alternativa terapéutica para un 

determinado tratamiento 5. 

En el ámbito penitenciario, el PIT se fundamenta en el criterio médico-farmacéutico y en 

las decisiones consensuadas en el seno de la Comisión Central de Farmacia e Terapéutica 

(CCFT) relativas a la prescripción y dispensación de aquellos fármacos susceptibles de 

sustitución, según la información científica independiente, actualizada y clínicamente 

evaluada, habiendo seguido el procedimiento previamente establecido. La CCFT lleva así 

mismo el registro y evaluación de los PITs realizados en cada establecimiento y los 

eventuales problemas que puedan producirse 3,5. 

El objetivo general del PIT es pues favorecer el uso racional y eficiente de los 

medicamentos, y facilitar su control, garantizando su disponibilidad en el lugar y momento 

oportunos, ayudando así el médico prescriptor a seleccionar el fármaco más adecuado 5. 

En relación a la procedencia de la prescripción de PIT en CP, tan solo el 16,6% proceden 

de los médicos de los centros. Las restantes prescripciones son extrapenitenciárias y 

consultores intrapenitenciarios, como si puede mirar en la figura 2. En el CPA, entre 
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Octubre de 2011 y diciembre de 2012 han sido enviados 47 PIT, han sido aceptados 85% 

de ellos 3. 

 

Figura 2: Resoluciones de los PITs pedidos en el año 2013 3 

Procedimiento: el médico en la hora de prescribir un medicamento, deberá confirmar que 

el medicamento no es incluido en la Guía. Para pedir la solicitud, el médico tiene que 

rellenar el impreso del Modelo de Sanidad 41 (Anexo 2) en todos sus apartados, excepto 

los espacios reservados para el SF. Escribirá todos los datos relativos al paciente y a la 

medicación, la justificación de la solicitud, su identificación y localización y 

posteriormente lo enviará al SF. El farmacéutico al recibir una solicitud de PIT podrá optar 

entre las siguientes alternativas: sustitución del medicamento por otras alternativas 

terapéuticas incluidas en la GFT, adaptando la dosis y pauta del tratamiento; envío del PIT 

y suspensión del tratamiento hasta que llegue la confirmación. En el caso de que el 

facultativo no acepte el cambio, se hace una petición a la SGCSP del Ministerio del interior 

y en caso de aprobación, se procederá a la adquisición del medicamento y iniciado el 

tratamiento con el fármaco no Guía aprobado para el paciente 5.  

3.3.1.1. Adquisición de medicamentos no incluidos en la GFT 

La mayoría de los medicamentos utilizados en el Centro Penitenciario están incluidos en la 

GFT. Para adquirir medicamentos no incluidos en la GFT, es necesario seguir medidas 

acordadas para todos los centros penitenciarios. 
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Procedimiento: El médico o facultativo cumplimenta una receta interna que se entrega al 

SF.  Subsiguientemente a la confirmación de la aprobación del PIT, el farmacéutico remite 

un pedido del medicamento, con la cuantidad necesaria para cubrir el período de 

tratamiento prescrito por el médico, o en caso de medicamento de uso crónico, la petición 

es  para un período de dos meses de tratamiento. Una vez en el almacén de farmacia, los 

medicamentos no guía son almacenados en una estantería dedicada a estos, ordenados por 

orden alfabética de principio activo.   

3.3.2. Adquisición de medicamentos de adquisición centralizada 

El SF está dando prestación farmacéutica de todos medicamentos y productos de 

parafarmacia solicitados por el Servicio Médico, siempre que cumpla los requisitos 

necesarios: prescripción en la hoja de tratamientos para los medicamentos incluidos en 

Guía; prescripción en receta especial para aquellos que no están incluidos; medicamentos 

prescritos por un especialista, siempre que el médico responsable del paciente rectifique la 

petición. Los medicamentos y material sanitario pueden ser adquiridos en CPA por 

adquisición centralizada y no centralizada.  

Las adquisiciones centralizadas son realizadas por concurso público, por una petición con 

el programa SIFA a la SGCSP, con objeto de efectuar un mejor seguimiento y control. Este 

tipo de compra es aplicado para los productos más caros, estando incluidos grupos 

terapéuticos como Antirretrovirales, Vacunas, Psicofármacos, Terapéutica Biológica, entre 

otros 3.  

Procedimiento: El seguimiento, supervisión y evolución del consumo de productos 

farmacéuticos de adquisición centralizada se realiza mediante un doble control: control en 

la petición y control en la recepción. En el primero, se compara el número de envases 

solicitados de un determinado fármaco con el número de pacientes en tratamiento con el 

citado fármaco. Si se observa alguna desviación en el consumo no justificada, el SGCSP 

contacta el CP para conocer el motivo del desvío. En el segundo control, se compara el 

total de envases recepcionados en los centros penitenciarios con la información remitida 

mensualmente por el laboratorio proveedor. Por ello, los centros penitenciarios envían 

fotocopias de los albaranes de entrega de los fármacos centralizados. Los pedidos son 

generalmente realizados semanalmente, de acuerdo con el stock mínimo establecido, o 

ademando para aquellos que se necesitan de forma más urgente. 
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3.3.3. Adquisición de medicamentos de adquisición directa 

Por su vez, los productos de adquisición directa son comprados directamente por los SF á 

los laboratorios. La supervisión y control del gasto farmacéuticos en productos de 

adquisición directa, a nivel de servicios centrales, se realiza mediante un proceso de 

evaluación continuada, analizando las adquisiciones efectuadas desde el punto de vista 

cualitativo. Así la farmacéutica responsable tiene que enviar mensualmente a la SGCSP la 

relación de los fármacos y materiales de cura adquiridos. Así, es posible dar a conocer e 

controlar el tipo de medicación utilizada, el perfil de prescripción y la detección de 

posibles errores, permitiendo también obtener información cualitativa sobre los criterios de 

utilización. 

Procedimiento: petición semanal, de acuerdo con el stock mínimo establecido, o 

ademanda para aquellos que se necesitan de forma más urgente, usando el programa SIFA 

y emisión del pedido por fax. 

Las adquisiciones directas en CPA se están realizando prácticamente en su totalidad a 

laboratorios. Periódicamente se revisan las ofertas solicitadas y/o recibidas, que llegan 

semanalmente, para valorar el cambio al laboratorio con condiciones de compra más 

ventajosas. Las ofertas revisadas son registradas en bases de datos, quedando anotados los 

últimos precios recibidos y elegidos por su relación favorable coste/beneficio. De acordó 

con las metas propuestas cada año por la SGCSP, las adquisiciones de fármacos y 

materiales de cura se debe hacer potenciando la utilización de genéricos e precios más 

competitivos y cuando sea posible, concursos de fármacos de elevado consumo con el 

objeto de conseguir precios más ventajosos.  

Así, las adquisiciones de realizan a demanda, de esta forma se consigue optimizar los 

recursos aumentando la rotación del stock. Es de referir que también se realizan pedidos de 

determinados medicamentos para los centros de Almeria y Jaén, llevando su contabilidad 

para ajustar el gasto al presupuesto que corresponda.  

En el momento actual este centro trabaja con 65 laboratorios de productos farmacéuticos y 

5 de productos sanitarios, sin embargo continúa trabajando con la cooperativa de 

Hermandad Farmacéutica de Granada, HEFAGRA. En el año de 2012, el porcentaje de 

adquisición de fármacos a laboratorios he sido de 93,8% y 6,2% a almacenes mayoristas. 

Cuando comparado con años anteriores, hay un ligero aumento de las adquisiciones a los 

laboratorios (90.75% en 2010 y 91.85 en 2011) 3. 
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3.3.4. Adquisición de estupefacientes 

Según el Real Decreto 1675/2012 de 14 de diciembre, se considera substancia 

estupefacientes a aquellas incluidas en las LISTAS I y II (Anexo 1) de la Convención 

Única de 1611 y que, dentro del territorio español, requieren, para su dispensación, una 

Receta Oficial de Estupefacientes. Estas substancias poseen acción directa sobre el sistema 

nervioso central, por lo que san capaces de modificar de forma sustancial las actitudes 

mentales, morales y físicas de los individuos que las consumen y con capacidad para 

generar adicción 7.  

Debido a la potencial peligrosidad a la que puede conducir el abuso de este tipo de 

sustancias y la imposibilidad de prescindir de las mismas para usos terapéuticos y 

científicos, así como la preocupación por la magnitud y la tendencia creciente de la 

producción, la demanda y el tráfico ilícito hace necesario una especial actuación en la 

intervención, control y vigilancia del uso de estupefacientes en todos los campos: desde 

producción al consumo 7. 

Procedimiento: Para la adquisición de estos productos, el farmacéutico realiza los pedidos 

mediante el Talonario oficial de vales de entregas de estupefacientes (figura 2), 

previamente numerados y sellado por el inspector de Sanidad de la Delegación Provincial 

de Salud (DPS), quedando una copia del pedido con la cantidad y nombre de la casa 

proveedora. Los vales deben ser cumplimentados con la siguiente información: Centro 

sanitario, director técnico y domicilio; estupefaciente (uno por vale, tanto para especialidad 

como producto); cantidad en letras; proveedor; fecha en letra; firma del farmacéutico; sello 

del servicio. El vale tiene que ser enviado al proveedor anticipadamente, pelo que el 

proveedor no permite la salida del estupefaciente del almacén sin disponer del vale. 

Cuando se recibe el estupefaciente se anota la cuantidad que ha entrado, número de vale 

oficial del pedido y proveedor en el Libro Oficial de Contabilidad de Estupefaciente de 

Farmacia, donde se anotan también todas las salidas de estos medicamentos, reflejando el 

nombre del médico que lo ha prescrito y al paciente que se ha destinado.  

Semestralmente debe hacerse una relación de entradas y salidas de estupefacientes durante 

ese semestre, y antes del día 10, mandarlo por triplicado a la delegación provincial de la 

Consejería de Salud de la comunidad autónoma correspondiente u organismo similar 8. 
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Figura 3: Talonario oficial de vales de entrega de estupefacientes 

La metadona es un fármaco perteneciente al grupo de los fármacos analgésicos narcóticos. 

Tiene una potencia equivalente a la de la morfina, pero presenta una menor acción 

depresora de la función respiratoria y de la motilidad gastrointestinal. Asimismo, produce 

menos euforia, y una dependencia y síndrome de abstinencia mucho menores que la de 

otros narcóticos, por lo tanto es el principal fármaco utilizado en el tratamiento del 

síndrome de abstinencia a los narcóticos. Sin embargo el uso continuado de metadona 

puede desarrollarse dependencia física y psicológica, así como la tolerancia 9.   

Por todas las características de la metadona, su adquisición es diferenciada de los restantes 

estupefacientes. En todas las unidades clínicas en el que hay el uso de metadona, hay un 

programa de control de existencias de metadona. Cuando éstas no sean suficientes para 

cubrir un mes de tratamiento, se pasará el farmacéutico elaborará el pedido de acuerdo al 

consumo mensual y generalmente se hará una petición para el trimestre. La petición se 

envía a la DPS a la Sección de Prestaciones Farmacéuticas. Una vez que es servido el 

pedido, llegará acompañado del acta de entrega, que irá por duplicado. Una copia de 

archiva en el servicio de farmacia, y la otra se devuelve con la fecha y firma del 

farmacéutico. Posteriormente se registrará en el libro de contabilidad de metadona, 

previamente firmado y diligenciado por la DPS, la cantidad de metadona que ha entrado en 

el centro. Hay que hacer el registro mensual de las cuantidades de metadona en el libro de 

contabilidad de metadona. 
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3.4. Recepción y confirmación de los productos adquiridos  

La recepción de los productos farmacéuticos adquiridos es efectuada por los auxiliares de 

clínica, con el objetivo de comprobar que los medicamentos recibidos en el SF se ajustan 

en tipo y cantidad a lo solicitado en el albarán de pedido y se encuentran en condiciones 

idóneas de uso. Todos los paquetes portan un albarán donde consta su contenido, con una 

clave secreta enviada en el pedido, por motivos de seguridad y previamente pasado por 

scanner. Esto permite confirmar que las encomiendas son las que han sido pedidas. Para 

proceder el control de albaranes periódicamente se fotocopian os albaranes de entrega de 

los proveedores y los originales son remitidos a la Administración que procede a su 

archivo junto al albarán de pedido. Después de la confirmación del contenido del paquete y 

revisión del albarán esto pasará a la bandeja de pedidos recibidos.    

Procedimiento: La mercadoría, entregue en el departamento de paquetes, deben llevar 

consignado en el exterior la clave secreta acordada previamente con SF. En el caso de que 

no vengan con la clave, el funcionario nunca devolverá el paquete sin contactar antes con 

enfermería. Los auxiliares de clínica reciben la mercancía en el almacén de farmacia y 

cotejan del albarán y el impreso de pedido para comprobar que la medicación que ha 

entrado coincide con la que se ha pedido. Para indicar que la entrada es correcta se 

punteará el pedido, en el caso contrario se comunicara al farmacéutico para que se proceda 

su reclamación. Se punteará el pedido reflejando en este toda la medicación que quede 

pendiente de recibir. Una vez comprobado que el pedido es correcto, se dará entrada a la 

medicación en el impreso habilitado para ello, anotando la fecha, laboratorio, código 

nacional, medicamento y cantidad recibida, lote y caducidad de los mismos. Asimismo, se 

anotará cada medicamento en la ficha correspondiente a lo mes y año de la fecha de 

caducidad.  Se da prioridad de entrada a los medicamentos termolábiles.  

3.5. Almacenamiento e custodia de medicamentos y productos farmacéuticos  

El almacén de farmacia (figura 3) del CPA está bajo la custodia de la farmacéutica titular y 

se localiza en el centro de seguridad del módulo de la enfermería y cuenta con un doble 

sistema de apertura, una cerradura que se abre con llave manualmente y un sistema 

automático que tiene que ser accionado por el funcionario a través del ordenador. De esta 

forma, no se puede acceder al almacén sin ir acompañado del personal sanitario. Los 

medicamentos se almacenan en botiquines exclusivamente habilitados para tal fin, cuya 
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ubicación y condiciones serán previamente aprobadas por el SF, de forma que se garantice 

las condiciones óptimas de temperatura, luz solar y humedad. Los productos farmacéuticos 

están almacenados en una farmacia central, constituida de estanterías metálicas, 

organizados por forma farmacéutica y por orden alfabética, respetando siempre el lote y 

caducidad, de forma que siempre se utilicen antes los de caducidad más reciente. Otra 

condición de almacenamiento es la identificación, segundo el nombre de principio activo y 

dosis identificado con una etiqueta.  Los medicamentos estupefacientes y psicótropos están 

a parte de los restantes, estando los estupefacientes en un armario metálico con cerradura 

de seguridad. Los productos termolábiles están conservados en cámaras frigoríficas con 

termómetros para controlar la temperatura. Los anti-retrovirales están almacenados a parte 

de los restantes, en una estantería propia, organizados por nombre de principio activo. La 

medicación almacenada debe ser la suficiente para cubrir la demanda asistencial del CPA, 

teniendo en cuenta la frecuencia de reposición del botiquín y evitando stock excesivo que 

dificultan el control y movilizan mucho capital.   

 

Figura 4: Almacén de la Farmacia 

Procedimiento: Antes de colocación de la medicación, se tacharán los cupones precintos 

que no vengan anulados por el laboratorio y se anotará la fecha de caducidad en la ficha 

correspondiente el mes que va a caducar. Cuando la caducidad del medicamento es inferior 

a 6 meses, se avisará al SF. La colocación es por orden alfabética y respetando la 

caducidad más reciente de acuerdo a las “Normas de almacenamiento en botiquines”. 
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4. Dispensación de Medicamentos  

De acuerdo con la Ley 29/2006, de 2 de julio, El farmacéutico debe garantizar y asumir la 

responsabilidad técnica del funcionamiento del sistema de dispensación de medicamentos 

tanto a nivel de actividades intra-hospitalarias como de tratamientos extrahospitalarios que 

requieran una especial vigilancia. La distribución de medicamentos en el ambiente 

hospitalario es un proceso fundamental en el ciclo de vida del medicamento, permitiendo 

su uso racional, seguro y eficaz 10. Los sistemas de dispensación definidos con 

intervención previa del farmacéutico y se establece como objetivo “conocer la historia 

Farmacoterapéutica de los pacientes, promoviendo la intervención farmacéutica antes de la 

dispensación y administración de los fármacos” 11. 

Los principales objetivos del área de distribución son: garantir el cumplimento de la 

prescripción; mejorar la adhesión terapéutica; disminuir errores asociados a la dispensa y 

administración de medicamentos; racionalizar la dispensación de medicamentos y los 

costos asociados; monitorización terapéutica 10. 

Relativamente a este sistema es necesario diferenciar la dispensación a los internos que 

están ingresados en la enfermería y los restantes internos, además de la dispensación de 

estupefacientes. 

4.1. Dispensación a internos ingresados en enfermaría 

Como ya ha sido mencionado, los internos ingresados en la enfermería se dividen en cuatro 

secciones: mujeres, infecciosos, ancianos y psiquiátricos. Siendo éstos los que necesitan 

más cuidado y atención por parte del equipo de profesionales de salud del centro, es 

necesario un mayor rigor y control de la dispensación de medicamentos. Así, el sistema de 

que mejor se adapte a estas necesidades es el Sistema de Distribución de Medicamentos en 

Dosis Unitarias (SDMDU).  

4.1.1. Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU): 

El SDMDU es el sistema de distribución que mejor representa al sistema de dispensación 

con intervención previa del farmacéutico, con objetivo de promover la calidad en la 

prescripción y dispensación de medicamentos a pacientes ingresados, y resolver los 

posibles problemas relacionados con la medicación. Es considerado un sistema muy eficaz 

que mejor asegura la correcta administración de la medicación al paciente, una vez que los 
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medicamentos irán envasados en dosis unitarias, garantizando la identificación, dosis y 

estabilidad de los mismos 10. El personal implicado en este procedimiento son los 

enfermeros, auxiliares de clínica, médicos e la farmacéutica.  

Procedimiento: el SDMDU es hecho de forma manual, diariamente por los enfermeros, en 

el almacén de farmacia, conforme la hoja de tratamientos para cada enfermo actualizada. 

Es también necesario hacer lo registro de las doses utilizadas y así concebir el control de 

stock de los medicamentos.     

Las condiciones imprescindibles para la homologación del SDMDU son: 

 Los medicamentos tienen que estar envasados en dosis unitarias, garantizando la 

identificación, dosis y estabilidad de los mismos;  

 Los medicamentos será dispensados preferentemente listos para su uso; 

 Se dispensará la medicación necesaria para cubrir un periodo de 24 horas; 

 Se tendrá registro en farmacia de la medicación dispensada a cada paciente, así como 

de las dosis no administradas 10. 

4.2. Dispensación de medicamentos a internos no ingresados en enfermería – 

ambulatorio  

El objetivo de la dispensación a internos en régimen de ambulatorio es conseguir una 

correcta prescripción, dispensación y administración de los medicamentos en pacientes no 

ingresados, así como potenciar la comunicación médico-farmacéutico y farmacéutico-

paciente necesaria para llevar a efecto un seguimiento correcto del tratamiento.  

 

Procedimiento: los medicamentos son dispensados mediante un registro que permite 

controlar la medicación dispensada, realizado en consultas con el médico en consultorios 

que existen en todos los módulos. Son registrados los siguientes datos: datos de enfermo 

(nombre, modulo); consulta que le atiende y medico prescriptor; medicamento y cantidad 

administrada; periodo de tratamiento; fecha de administración. En las consultas se hace la 

revisión, y por consiguiente, la renovación o modificación de los tratamientos crónicos, la 

revisión de resultados de examines y analíticas, prescripción de nuevos tratamientos y 

dispensación de medicamentos sin receta médica o para tratamientos no crónicos. Estas 

consultas son hechas en la presencia del médico y un técnico de farmacia para proceder a 

la dispensación de los medicamentos. En el material necesario consta: orden de 
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dispensación de medicamentos; carpeta de la historia clínica cada interno donde consta los 

datos del paciente, diagnóstico y datos clínicos relevantes, tratamientos prescritos e su 

duración prevista; ficha de control de dispensación por paciente. 

4.3. Dispensación de estupefacientes y metadona 

La dispensación controlada de sustancias estupefacientes y psicótropas es una obligación 

regulada por ley y una actividad de los servicios de farmacia desde su propia creación. La 

mayoría de las sustancias controladas son analgésicos opiáceos utilizados en la terapia del 

dolor. Aunque por un lado las trabas administrativas hayan podido dificultar la 

accesibilidad, especialmente en medio ambulatorio, por otro lado, la misma regulación ha 

propiciado una cultura de miedo a la sobredosis y a la adición. Sin embargo, en las últimas 

décadas en España el consumo de opiáceos ha aumentado sustancialmente desde la 

simplificación de los trámites legales acontecida en 1994. Los requerimientos para la 

custodia y dispensación controlada de estupefacientes y psicótropos están claramente 

legislados. De esta legislación dimana el SF como el principal responsable de la custodia y 

dispensación controlada de estas sustancias 8. 

Así, por sus características particulares, la dispensación de estupefacientes tiene un 

procedimiento distinto de los restantes medicamentos. El farmacéutico titular de CPA es el 

encargado de la dispensación de todos los estupefacientes, cuando cumplimentada todos 

los apartados de la receta oficial.  

Procedimiento:  

1. Para la dispensación, es necesaria la Receta Oficial de Estupefacientes, descrita en la 

Circular 12/1980 (Figura 5), cumplimentada con la fórmula magistral y la 

especialidad farmacéutica. Para cada dispensación se anota en el impreso dispuesto 

para ello, con un número interno que coincide con el correspondiente vale de 

prescripción. 

2. Para proceder a la dispensa de los estupefacientes prescritos, el farmacéutico 

responsable tiene que rellenar el Vale de Control de Estupefacientes (Figura 5) en 

todos sus apartados, bien como hacer el registro en el Libro de Contabilidad de 

Estupefacientes y Libro de Contabilidad de Metadona que existe en el SF. Los libros 

de contabilidad son cumplimentados por el Jefe de Servicio, donde se refleja cada 
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estupefaciente dispensado, la dosis y cuantidad, el nombre del paciente y del médico 

prescriptor. También se justifican las pérdidas por rotura o manipulación. 

 

Figura 5: Receta oficial de estupefacientes  

3. Cuando cumplimentados todos los parámetros requeridos, los medicamentos 

estupefacientes y la metadona son distribuidos, diariamente, a cada interno por el 

auxiliar responsable. Se dispensará un estupefaciente por receta.  

 

 

Figura 6: Vale de Control de estupefacientes 
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5. Intervención Farmacéutica 

Dadas las características de la población reclusa, generalmente de escasos recursos 

socioeducativos y elevadas prácticas de riesgo para el contagio de determinadas 

enfermedades, el periodo de reclusión puede constituir, bien un tiempo para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de patologías más prevalentes en ella, o bien un periodo para 

revisar su medicación y tratamientos. Esto es la principal objetivo de la actividad de 

intervención farmacéutica. Esta actividad es realizada por el farmacéutico titular de CPA, y 

consiste en la elaboración de informes mensuales, destinados a los médicos prescriptores, 

después de la revisión de los nuevos tratamientos prescitos o de la revisión de los 

tratamientos de pacientes poli-medicados.  

A través de la intervención farmacéutica es posible detectar problemas relacionados con la 

medicación y tratamientos no adecuados, bien como acercar la información entre los 

médicos y el farmacéutico del centro, contribuyendo para la mejoría de los servicios de 

salud prestados en el centro penitenciario.   

Procedimiento: con auxilio del programa BotPlus®, se revisan los tratamientos prescritos, 

detectando las posibles interacciones entre los diferentes fármacos prescitos para un 

paciente. Las interacciones detectadas son clasificadas como interacciones menores o 

mayores, segundo su riesgo para la salud del enfermo. En caso de detección de 

interacciones entre fármacos, se revisa el historial clínico del paciente y se realiza un 

informe destinado al médico responsable del interno, informando de las interacciones 

encontradas y su gravedad, así como la causa, recomendaciones y sugerencias para 

alteración de los fármacos usados que están causando dichas interacciones.    
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6. Actividades y estudios desarrolladlas  

Durante el periodo de las prácticas han sido realizados las siguientes actividades y 

estudios: 

 Estudio de la evaluación del consumo de psicofármacos entre 2013 y 2014 en el 

CPA para presentar a los médicos del centro en la Comisión de Farmacia y 

Terapéutica. Los psicofármacos incluidos en este estudio son las Benzodiacepinas, 

Antidepresivos, Antipsicóticos, Antiepilépticos y otros como Hipnóticos y 

Analgésicos opiáceos (Anexo 3). 

 Estudio de las repercusiones tras una intervención farmacéutica en el tratamiento 

del trastorno de ansiedad generalizada en la población reclusa y elaboración de un 

poster para presentar en el 59ª Congreso Nacional del Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (Anexo 4). 
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7. Conclusión  

Las prácticas del espacio de ERASMUS en el SF del CPA hay sido un periodo de profundo 

aprendizaje personal y profesional y de consolidación de los conocimientos abordados 

durante el máster integrado en Ciencias Farmacéuticas, así como dar la oportunidad de 

conocer un nuevo idioma y país. Por otra parte, y una vez que las prácticas han 

transcurrido en el SF de un centro penitenciario, me dio a conocer una realidad de la que 

sabía muy poco y ayudó a abrir mis horizontes a nuevas realidades de perspectivas de 

trabajo.  

El SF es el área de un centro hospitalario que gestiona todo el ciclo de vida del 

medicamento, desde que es adquirido hasta que es dispensado, siendo el farmacéutico el 

responsable de la organización y calidad de todo este proceso. A la vez que se trata de uno 

de los servicios en que los gastos son los más elevados, y por ello es muy importante hacer 

una gestión eficaz de las adquisiciones y existencias de almacén, de este modo aumentar la 

eficiencia de los mismos. Así, es muy importante que los SF se gestionen por los 

profesionales más competentes, los farmacéuticos hospitalarios. Esta declaración nos lleva 

a una cuestión muy importante acerca de situación actual de los SF de los centros 

penitenciarios en España: solamente 11 de los 34 SF tienen un farmacéutico hospitalario. 

Así, hay todavía mucho que mejorar en la gestión de estos servicios, afín de obtener una 

mejor asistencia de los internos y administración de servicios y recursos públicos. 

Cuando el CPA tiene solamente un centro hospitalario y no un hospital, las actividades del 

SF se limitan un poco, con respecto a las que existen en un grand hospital. Sin embargo, y 

dado que la población penitenciaria tiene características particulares, hay una grand 

incidencia de enfermedades psiquiátricas y infecciosas, pero que se puede aprender más 

profundamente sobre estas. Además, he seguido muy cerca todos los procesos de 

selección, adquisición, almacenamiento de medicamentos y productos sanitarios, así como 

la gestión de los caducados. 

Por todo esto, las prácticas en el SF han sido una experiencia muy gratificante, que me han 

permitido un primer contacto con la futura profesión y adquirir competencias prácticas que 

complementen las abordadas en el máster.  
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9. Anexos  

 

Anexo 1 – Listas I y II de las substancias estupefacientes 

Anexo 2 – Impreso del Modelo de Sanidad 41 

Anexo 3 – Estudio de evolución del consumo de Psicofármacos en el CPA. 

Anexo 4 – Poster: Estudio de las repercusiones tras una intervención farmacéutica en el 

tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada en la población reclusa 
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Anexo 3 – Estudio de evolución del consumo de Psicofármacos en el CPA. 
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Anexo 4 – Poster: Estudio de las repercusiones tras una intervención farmacéutica en el 

tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada en la población reclusa 




