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INTRODUÇÃO 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária marca a fase final de um percurso 

académico extenso. A farmácia continua a ser a maior saída profissional e faz, desta 

forma, sentido a sua componente no ciclo de estudos. 

Realizei 3 meses de estágio na Farmácia Confiança, em São Mamede de Infesta, 

concelho de Matosinhos. Antes deste período tive a oportunidade de realizar uma 

mobilidade, também de 3 meses numa Farmácia no centro de Madrid. No final deste 

período de 6 meses de estágio estou satisfeita e grata pelas minhas opções: tive a 

sorte de trabalhar em duas farmácias completamente diferentes e por isso viver 

duas realidades que no fundo se complementaram. Se em Madrid trabalhei numa 

farmácia de centro, onde apesar da maioria dos utentes serem fidelizados e 

habituais, era uma farmácia com uma variedade enorme de produtos, conhecida em 

Madrid pela oferta em homeopatia e produtos naturais e com uma grande oferta de 

cosmética, em São Mamede de Infesta criei uma verdadeira ligação com o utente, 

conheci realmente as necessidades de uma população que confia no farmacêutico e 

que recorre a este por vezes como única opção na resolução dos seus problemas e 

na busca por auxilio em determinadas situações. 

O profissional de farmácia de oficina tem de ser, e vejo isso agora mais do que 

nunca, para além de um individuo com um conhecimento abrangente e com ética, 

também um cidadão exemplar, atencioso, cuidadoso e respeitador. São todas as 

características que tornam um farmacêutico um profissional mais completo e que 

acredito, eu ter-me tornado também, após estes 6 meses de empenho e dedicação.  

O objetivo deste relatório é transmitir, mais do que a legislação e outros âmbitos 

disponíveis a qualquer pessoa, a experiência real e os conhecimentos adquiridos. 

Abordar as principais atividades inerentes à farmácia comunitária, onde tentarei 

focar aspetos práticos e relativos ao meu estágio em especifico, descrevendo as 

situações que presenciei, assim como fundamentar e desenvolver os temas que 

decidi incluir no estágio curricular. 
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PARTE I: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A. ENQUADRAMENTO GERAL DA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

O farmacêutico deve conhecer de forma sucinta e atualizada a legislação relativa à 

sua atividade profissional, sendo este um sector em constante mudança e altamente 

controlado. O Infarmed dispõe de toda a legislação farmacêutica, desde a atividade, 

ao medicamento e produtos de saúde relacionados. Para além da legislação, 

documentos como as “Boas Práticas de Farmácia” e uma constante atualização são 

interessantes e necessários. A legislação pertinente para os assuntos abordados 

será referida no momento respetivo, sendo de grande utilidade no enquadramento 

dos temas. 

B. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO 

ESTÁGIO 

1. Cronograma das atividades na farmácia 

 
Imagem 1 - Cronograma representativo da introdução das diferentes atividades desenvolvidas na FC 
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Na imagem 1 estão descritas de forma cronológica e resumida as atividades 

desenvolvidas ao longo dos 3 meses. Estas foram introduzidas de forma gradual, 

propicia à aprendizagem e de forma acompanhada: 

• Primeiras três semanas 

Inicialmente foi necessário entender a organização da farmácia, o aprovisionamento, 

dominar a receção de encomendas, conhecer o portfolio de produtos e realizar ou 

auxiliar nas tarefas de backoffice foram essenciais para a integração na FC. 

O conhecimento das Práticas e Procedimentos, das Normas de Dispensa11, a 

conferência de receituário e a simulação de situações práticas foram fundamentais 

para a passagem progressiva para o balcão.  

• A partir da 3ª semana de estágio: 

A partir da terceira semana comecei a estar pontualmente ao balcão, em momentos 

calmos, acompanhando a Dr.ª Isaura e posteriormente a ser acompanhada por esta 

ou por outro colega. A equipa reparte as tarefas e desta forma não existiu no meu 

estágio uma barreira temporal entre atendimento ao balcão e tarefas de backoffice: 

conforme me foram introduzidas as tarefas, todas as tarefas eram parte do meu dia 

a dia.  

O atendimento ao público é sempre prioritário e diferente consoante o utente que 

contactamos e contei sempre que necessário com o auxilio dos colegas de forma a 

realizar um atendimento de qualidade e acima de tudo com segurança. 

Participei em todas as tarefas, fui curiosa e interessada e tentei sempre perceber as 

diferentes funções e procedimentos. 

No final dos três meses acredito-me capaz de desempenhar todas as tarefas de 

forma independente apesar de saber que um farmacêutico está sempre a aprender 

e sobretudo em adaptação, mesmo para situações que nada têm a ver com o 

medicamento, e por isso considero a prática fundamental. Mais à frente serão 

abordadas detalhadamente as diferentes atividades desempenhadas, enquadradas 

nos assuntos respetivos. 

2. Formações  

A possibilidade de assistir às formações contribuiu para o meu desenvolvimento, 

principalmente a nível do conselho farmacêutico. É muito importante um 

conhecimento forte dos produtos, uma vez que apenas com a indicação mais 

adequada para a situação é possível um bom aconselhamento com os 

resultados/resoluções esperados. As formações incidem geralmente sobre áreas da 
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prática farmacêutica menos focadas ao longo do curso e desta forma são uma mais 

valia para aprofundar, relembrar e aprender acerca dos temas. 

A tabela constante no anexo nº1 calendariza as formações que presenciei, e para 

além destas, a Responsável Técnica informou-me e inscreveu-me nos websites da 

Cosmética Activa, Pfizer Farma + e Academia Omega Pharma onde nos tempos 

livres tive oportunidade de realizar alguns módulos de aprendizagem.  

 

C. A FARMÁCIA CONFIANÇA 

1. Localização e horário de atendimento ao público 

A FC de São Mamede de Infesta, uma cidade do concelho de Matosinhos, localiza-

se numa das zonas mais centrais e movimentadas da freguesia. O horário de 

funcionamento é das 9 as 21h de segunda a sábados e é realizado um dia de 

serviço permanente por mês. O meu horário de trabalho foi de segunda a sexta-feira 

das 9:00 as 18:00. 

2. Utentes 

De acordo também com as características populacionais da freguesia, os utentes 

são na sua maioria uma população acima da meia idade e seniores. A maior parte 

são fidelizados e com uma boa relação interpessoal com a equipa da FC, 

depositando confiança e segurança nestes para o auxilio na resolução dos seus 

diversos problemas. 

3. Equipa 

A FC é propriedade e alvo de gestão pelo Dr. Manuel Cunha, sob a direção técnica 

da Dr.ª Zilda Pinto. Atualmente a equipa é formada pela Responsável Técnica, a Dr.ª 

Isaura Relva, uma farmacêutica adjunta (Dr.ª. Ana Margarida) e 5 técnicos de 

farmácia (Dr.ª. Fátima, Dr.ª. Joana, Dr.ª. Cláudia, D. Helena e o Sr. Paulo). 

Diariamente conta também com o apoio de um tesoureiro, responsável pelas caixas 

e assuntos relacionados com a faturação e contabilidade e uma funcionária de 

limpeza e manutenção do espaço. Fui acompanhada ao longo do meu estágio por 

todos os elementos da equipa com muito boa vontade e disponibilidade, contudo foi 

a Dr.ª Isaura quem mais ensinamentos me transmitiu, tendo-me preparado para 

todas as situações. 
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4. Instalações e organização 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto prevê, no Artigo 29.º as instalações 

que a farmácia deve dispor e as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária acrescentam detalhes importantes. 1,2 

A FC dispõe de várias zonas, todas elas mantidas em condições de higiene e 

segurança, assim como controladas a nível de iluminação, temperatura e humidade.  

• Localizada num cruzamento entre duas ruas principais, tem uma zona ampla 

de montra, contando assim com uma grande notoriedade para os 

transeuntes. O nome e a cruz verde estão em destaque e a montra para 

além de auxiliar no marketing, disponibiliza informações pertinentes, como os 

turnos de serviço, passiveis de serem visualizadas do lado de fora das 

instalações. 

• Zona de atendimento ao público: 5 postos de atendimento, uma balança e 

um tensiómetro. Aqui e por detrás do balcão estão dispostos os produtos de 

bem-estar, dermocosmética, puericultura e sazonais. De rápido acesso, em 

gavetas especificas encontram-se produtos de alta rotação como 

paracetamol. Noutra secção de gavetas são organizadas as especialidades, 

estando separados por comprimidos/capsulas, inaladores em 

discos/capsulas, xaropes e todos os pós.  

• Interior da farmácia: os medicamentos estão organizados separadamente e 

alfabeticamente em: comprimidos genéricos (ocupam uma grande área), 

veterinários, estupefacientes, colírios, produtos de aplicação tópica, pomadas 

e cremes, inaladores em aerossol. 

• Restante piso 0: Instalações sanitárias, computador de serviço principal, 

zona de realização de testes bioquímicos, zona de trabalho (receituário, etc.), 

escritório para uso principal da RT, zona de cacifos para a equipa. 

• Laboratório: O laboratório é pequeno e adequado à procura atual de 

medicamentos manipulados. Conta com o material e bibliografia necessários 

e dispõe das matérias primas que geralmente são utilizadas para os 

manipulados de maior procura. O laboratório dispõe de todos os registos de 

controlo e rastreabilidade. É também lá que se encontra o frigorifico para 

armazenamento dos frios.  

• Piso 1: instalações sanitárias para uso do pessoal, zona de trabalho do 

tesoureiro e zona de armazém para excedentes que não se encontram no 

piso 0. 
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• No mesmo prédio a FC conta com instalações extra que nas suas diferentes 

áreas funciona como escritório, refeitório, sala de reuniões e gabinete de 

consulta. 

5. Portfolio de produtos para venda ao público 

As BPF 2 transmitem que “o principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência 

de medicamentos” e “...ir ao encontro das necessidades dos doentes relacionadas 

com medicamentos, quer estes sejam manipulados quer sejam industrializados.” A 

FC dispõe de um portfolio de produtos pensado às necessidades dos utentes e do 

mercado, assim como adaptado às condições comerciais dos distribuidores e 

fornecedores. 

5.1. Medicamentos 

São obviamente o principal grande grupo na farmácia: desde especialidades a 

genéricos a FC dispõe de uma grande variedade de marcas de forma a 

corresponder à procura e é periodicamente realizada uma análise e manutenção dos 

stocks mínimos de forma a satisfazer as necessidades frequentes dos utentes. 

Existem também marcas de aposta, principalmente no que diz respeito aos 

genéricos, pelas vantagens económicas oferecias pelos laboratórios e com boa 

recetividade e fidelização por parte dos utentes. 

O Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto “Estatuto do Medicamento” 3 (e as suas 

alterações posteriores), prevê todo o processo relacionado com o medicamento 

desde o seu desenvolvimento à introdução no mercado, comercialização e 

farmacovigilância.  

5.2. Manipulados 

Toda a legislação correspondente às formas farmacêuticas manipuladas está 

disponível em Decreto-Lei e Portarias, contudo o Infarmed disponibiliza a publicação 

“Medicamentos Manipulados” 4 onde compila toda a informação respeitante ao tema.  

A FC dispõe de um laboratório pequeno e apenas são preparados medicamentos 

manipulados com alguma procura que torne desta forma rentável, devido ao preço 

das matérias primas e caducidade. Contudo de forma a satisfazer as necessidades 

dos utentes, quando a preparação no laboratório não é possível, a FC tem por 

hábito encomendar a outras farmácias, disponibilizando assim o medicamento 

pretendido ao doente da mesma forma que disponibilizaria se fosse preparado nas 

instalações da FC. 
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5.3. Medicamentos e produtos veterinários 

São disponibilizados medicamentos e outros produtos para diferentes espécies 

animais, principalmente cães e gatos e destinados maioritariamente à 

desparatização. Os médicos veterinários prescrevem por vezes também 

medicamentos de uso humano, por exemplo, “Luminaletas” (15mg de fenobarbital) 

em cães epiléticos. A veterinária foi um desafio para mim e uma área onde precisei 

de auxilio por parte da equipa uma vez que não abordamos ao longo do MICF.  

5.4. Homeopáticos e Naturais 

A FC dispõe de pouca aposta nestas áreas, disponibilizando apenas especialidades 

homeopáticas conhecidas e com alguma procura, como o “Oscillococcinum”, o 

“Sedatif PC” ou o “Stodal” da Boiron, e alguns produtos naturais como os 

“Valdispert” (também considerado suplemento alimentar ou medicamento consoante 

a referência e que abordaremos mais em detalhe na parte II). O “Stodal” tornou-se 

para mim a escolha de referência, por indicação dos colegas, em casos de dúvida 

na dispensa de outra especialidade (Bissolvon, Bissoltussin, Mucosolvan, etc.), por 

exemplo em casos de polimedicados ou quando os utentes não sabiam explicar se a 

sua tosse era seca ou produtiva e tínhamos um quadro confuso, contudo, apesar de 

não ter contraindicações a presença de sacarose e de etanol é de ter em conta em 

doentes com diabetes mellitus e gravidas/a amamentar, respetivamente 5. 

5.5. Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

A FC dispõe de uma oferta considerável de suplementos para diferentes finalidades, 

sendo de maior destaque o Centrum e o Valdispert. Estes são dois exemplos 

relacionados com o volume de vendas por diversos aspetos relativos ao mercado, 

sendo produtos com uma estratégia de implementação interessante por parte dos 

laboratórios, com uma penetração significativa no mercado e desta forma 

procurados pelo publico, que acabam por conhecer e confiar no produto. 

Relativamente a outros suplementos, a maioria apresenta números de vendas 

constantes e a FC tem por isso disponível em número suficiente para corresponder 

à procura. Por exemplo, saindo por mês 5 “Fisiogen” há a tentativa de ter sempre 

stock para corresponder a essa procura. 

Relativamente aos produtos alimentares, é importante distinguir alimentação normal 

(papas, pudins, leites, etc.) de produtos específicos para necessidades especiais 

(como problemas metabólicos) que são geralmente por encomenda para doentes 

específicos, tendo em conta o custo elevado dos mesmos. 
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5.6. Dispositivos médicos 

O Decreto Lei n.º 145/09, de 17 de Junho 6 estabelece as regras relativas aos 

dispositivos médicos, desde a investigação à publicidade e comercialização. O 

Infarmed define como DM qualquer produto (instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo) “cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” e seja 

usado para fins de diagnóstico, controlo e estudo de doenças, lesões, deficiências e 

processos fisiológicos. Estes são classificados em 3 classes (I a III) de acordo com o 

nível de risco inerente à sua utilização e o tipo de contacto com o corpo 7.  

A FC dispõe de diversos DM, por exemplo, de Classe I como sacos coletores de 

urina e para ostomia, colares cervicais, pulsos e meias elásticas, meias de 

compressão, óculos, seringas, luvas; de Classe II como gazes e outro material de 

penso, termómetros e tensiómetros, agulhas e de Classe III pensos com 

medicamentos, preservativos, testes de gravidez, tiras para testes bioquímicos e 

frascos de colheita de amostras biológicas.  

5.7. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

A cosmética é um ponto razoável de vendas na FC, contudo não é mais forte e mais 

representativo devido à faixa etária e poder de compra da população. As compras 

de PCHC são geralmente realizadas diretamente aos laboratórios de forma a 

aproveitar os descontos comerciais e por vezes apenas com uma compra grande 

anual ou sazonal. As marcas de maior destaque são a Avène, Bioderma e Klorane. 

As vendas de PCHC são mais evidentes para indivíduos com problemas de pele, 

como atópicos ou psoríacos, assim como em alturas/situações especiais, por 

exemplo, proteção solar, celulite, acneícos.  

Surgiram-me alguns bebes atópicos em que o conselho farmacêutico é importante, 

apesar de as mães virem já informadas dos pediatras geralmente.  

Para além destas situações, surgiu-me uma senhora que procurava uma solução 

para o pai: um senhor com pouca mobilidade, quase acamado, que apesar de não 

ser atópico reagia muito à sua própria transpiração e com os dias de calor que se 

fizeram sentir, encontrava-se bastante desconfortável. Já fazia uma boa hidratação 

com o creme ATL, sendo que na nossa opinião o que poderia ajudar a acalmar seria 

um bom óleo de lavagem corporal suave, artigo que a utente referiu já ter (de 

supermercado). Aproveitamos para acrescentar a importância do uso de roupa 

simples de algodão e de não aumentar a frequência dos duches tendo em conta que 
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aumenta a irritação da pele, assim como a atenção sempre necessária à 

possibilidade de aparecimento de ulceras devido às posições de descanso. 

5.8. Puericultura 

A área dedicada aos cuidados do bebé tem em geral melhores vendas que a 

cosmética em geral. As pessoas optam mais por este segmento farmácia no cuidado 

dos seus bebes, ao contrário da cosmética para a qual recorrem ao retalho mais 

económico. Estão disponíveis desde produtos de higiene a acessórios, brinquedos e 

malas de maternidade. 

6. Serviços 

As farmácias são atualmente mais do que um local de venda de medicamentos, são 

promotoras da saúde pública e muitas vezes o primeiro local ou único onde os 

utentes recorrem. A portaria nº 1429/2007, de 2 de Setembro “Define os serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias” 8: 

a) Administração de medicamentos: sem cobrar qualquer custo diariamente 

aplicamos gotas oculares numa utente idosa que se desloca à FC visto ter 

dificuldades de colocar sozinha. 

b) Primeiros socorros: em situações simples como uma criança de 2 anos que 

se cortou num dedo e a mãe jovem recorreu com urgência a farmácia uma 

vez se assustou com o sangramento e não sabia como realizar o penso. 

c) Testes bioquímicos: colesterol total e triglicéridos, gravidez, glicemia. A 

glicemia é de todos o mais comum. Este momento de realização dos testes 

bioquímicos é também um momento de atenção farmacêutica, permitindo 

uma atenção especial ao utente, um seguimento do mesmo e um alerta 

aquando de situações de risco. No peso e na medição da tensão arterial 

também se procede da mesma forma com atenção, comentando com o 

utente os resultados. 

d) Consultas: a FC tem parcerias com uma nutricionista, uma podologista e um 

osteopata. 

e) Valormed e Recolha de radiografias: tem uma boa colaboração dos doentes, 

os quais reconhecem a importância destas iniciativas. 

7. Aprovisionamento 

As decisões relativamente as compras devem ser cuidadas, analisando cada 

aspeto: seja preço, tempo de entregas, quantidades, vantagens económicas, entre 



 

  9 

outros fatores decisivos de compra. Todo o processo de aprovisionamento desde a 

aquisição, receção, armazenamento e controlo posterior devem cumprir 

procedimentos padronizados de modo a zelar pelas melhores condições dos 

produtos ao longo de todo o circuito do medicamento.  

7.1. Distribuidores 

O funcionamento da rede de distribuição de medicamentos é fundamental para 

manter a farmácia com stocks apropriados à procura e para corresponder às 

necessidades pontuais em tempo útil dos utentes. 

Os principais distribuidores são a OCP e a Cooprofar. O programa informático 

Spharm da SoftReis permite a escolha do fornecedor em cada linha de encomenda: 

a maioria dos medicamentos são encomendados à OCP, recorrendo-se à Cooprofar 

(e/ou Alliance) para a maioria dos produtos NET, sendo sempre prestada atenção às 

vantagens económicas oferecidas por cada um.  

Da OCP, todos os dias de manhã, à abertura, chega a encomenda do dia anterior, à 

hora do almoço efetua-se nova encomenda que chegará por volta das 15 horas e a 

ultima, que se efetuada até no máximo às 17h, chegará por volta das 18.00. Na 

Cooprofar recebe-se de manha e à tarde. 

Para além dos pedidos por computador, ao longo do dia consoante as necessidades 

vão sendo realizados pedidos por telefone e gadget OCP, os quais chegam 

juntamente com os programados, contudo por vezes em faturas separadas, sendo 

importante para a contabilidade a introdução dos pedidos separadamente, com 

números de fatura correspondentes.  

7.2. Holon 

Sensivelmente a meio do período de estágio, a FC integrou o grupo Holon, numa 

modalidade de compras em cooperativa. As encomendas diárias são realizadas sem 

nenhuma diferença e os pedidos chegam pela OCP. Tudo o que é agora 

selecionado no Spharm para nos chegar via OCP, fazendo parte do portfolio Holon, 

chega-nos através da “plataforma Holon/OCP” com o preço associado à compra 

pelo grupo. A incorporação na Holon deveu-se principalmente à vantagem 

económica imediata que se verifica em cada fatura, contudo o lucro real obtido é 

diferente uma vez que há a ter em conta as taxas deste serviço, estudando-se 

atualmente na farmácia qual a vantagem económica real.  
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7.3. Compras diretas aos laboratórios 

Quando as farmácias são boas compradoras e pagadoras conseguem, comprando 

diretamente aos laboratórios, mediante as suas condições económicas, vantagens 

significativas quer a nível monetário ou numero de unidades. Antes da Holon, a FC 

tinha bons acordos com a Ratiopharm/Mepha/Teva, sendo que com estas 3 marcas 

diferentes de genéricos conseguia garantir sempre um stock e um fornecimento de 

medicamentos entre os mais baratos assim como uma grande parte dos utentes 

satisfeitos e fidelizados, aproveitando o desconto de comprar mensalmente em 

quantidade. Após a Holon, estuda-se ainda a melhor solução.   

7.4. Via Verde do Medicamento 

A VVM consiste num protocolo que prevê a entrega rápida de medicamentos 

essenciais que se encontram muitas vezes indisponíveis. Só é possível encomendar 

pela VVM os medicamentos previstos em circular e quando se tem uma receita de 

um doente especifico. Ao ser realizado o pedido são enviados os dados do utente e 

aquele medicamento destinar-se-á unicamente a ser dispensado à receita/utente a 

que o pedido se refere. 

8. Gestão de stocks 

8.1. Receção de encomendas 

A receção das encomendas é um dos aspetos mais rotineiros da farmácia, sendo 

fundamental tanto para evitar erros de stock como do ponto de vista financeiro, 

garantindo uma faturação correta e com maior importância a satisfação das 

necessidades dos utentes em tempo útil. Em seguida resume-se uma situação de 

receção de encomenda: 

1. Importa-se a encomenda selecionando o respetivo fornecedor (esta importação 

proporciona um maior controlo sob as unidades recebidas e pedidas). No caso das 

encomendas pontuais que entram pelo gadget OCP ou por telefone e vêm por isso 

em faturas separadas, estas não estão introduzidas no sistema e assim é obrigatória 

uma atenção extra no momento de introdução dos produtos. 

2. Rececionam-se todos os produtos através do seu código de barras ou CNP, 

começando sempre pelos de acondicionamento no frio. Atenta-se ao estado de 

conservação, prazo de validade e PVP da embalagem, alterando estes dois últimos 

no Spharm sempre que há diferenças e devolvendo-se em caso de erro no produto 

pedido ou embalagem defeituosa. 
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3. Após todos os produtos estarem introduzidos, verifica-se através da fatura o 

numero de unidades, alteram-se PVF, conferindo-se as unidades e valores totais 

coincidem. 

4. Quando existem reservas para utentes, ao introduzir o artigo em questão o 

Spharm sinaliza a situação e o produto é retirado e colocado em prateleiras 

destinadas a esse fim juntamente com o talão de reserva (o utente trará a copia) 

5. No final é gerada uma proposta de encomenda com os artigos em falta 

(geralmente os esgotados), a qual tem de ser posteriormente aprovada se a FC 

continuar a querer adquirir esses produtos. 

6. São impressas etiquetas para os produtos NET (os PVP’s destes são revistos 

aquando da revisão da faturação e alteração dos PVF’s). Na etiquetagem é 

importante ter atenção às alterações de preço porque não se pode ter à venda o 

mesmo produto etiquetado com preço diferente. 

7. São arquivadas as faturas em dossiês correspondentes ao distribuidor e mês. São 

arquivados os documentos de estupefacientes e psicotrópicos que vão depois ser 

devolvidos aos fornecedores de forma a garantir a correta dispensação e custódia 

destas substancias. 

8. Em caso de falta/troca de algum artigo faturado, notifica-se a situação por telefone 

ao distribuidor e guarda-se o duplicado num dossiê existente para o efeito, podendo 

a situação ser retificada pelo envio do produto ou pelo crédito do mesmo. 

Na FC um elemento da equipa realizava as tarefas descritas anteriormente 

enquanto os restantes arrumavam os produtos já introduzidos de acordo com a 

disponibilidade e afluência de utentes 

8.2. Caducidades 

O Spharm permite para determinado produto colocar diferentes datas de validade, 

em vez de apenas uma. A cada mês é emitida uma lista de produtos a caducar nos 

3 meses seguintes. Verifica-se as datas de validade e retiram-se os produtos que 

têm a validade presente na lista, anotando as próximas e atualizando no sistema de 

forma a garantir a continuidade do controlo. Os produtos que são retirados são 

colocados em prateleiras destinadas a esse efeito de forma a serem escoados mais 

rapidamente (garantindo a utilização antes da caducidade) ou devolvidos através do 

distribuidor. 
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8.3. Ordens de retirada do infarmed 

Devido a condições de segurança entre outras o INFARMED envia circulares de 

retirada do mercado e devolução de determinados produtos. Estes são 

imediatamente retirados e devolvidos no sistema através da identificação da circular, 

sendo depois levados por um dos distribuidores. 

8.4. Alteração de preços 

Estando os MSRM e os MNSRM comparticipados sujeitos ao regime de PVP (preço 

máximo) autorizado pelo Infarmed, e posteriormente definidas as suas 

comparticipações (quando existentes, podem existir alteração de preços por ordem 

da entidade reguladora assim como por ordem do laboratório 9. O Infarmed realiza 

revisões anuais de preços (RAP), podendo também realizar revisões excecionais 

(REP) 10. Assim quando ocorre esta necessidade de alteração de preços, enviam-se 

os medicamentos correspondentes e voltamos a recebe-los com o preço alterado. 

Quando se trata de preços de produtos NET, estes são fixados pela farmácia de 

acordo com o PVF, o IVA, a margem, os preços praticados pela concorrência, etc. 

8.5. Devoluções 

São variadas as razões para devolução de medicamentos e outros produtos: prazo 

de validade é um deles, existindo sempre uma perda monetária para a farmácia; s 

circulares do Infarmed ou diretamente dos laboratórios; por ordem de retirada ou 

outras situações como a revogação do AIM (autorização de introdução no mercado) 

ou o recebimento de produtos danificados, com prazo de validade curto ou não 

correspondentes ao pedido. 

8.6. Outras medidas para rodar stock 

Para além da gestão das caducidades são também frequentemente verificados os 

stocks, analisados produtos sem saída e impostos objetivos, destacando-os de 

forma a facilitar o escoamento dos mesmos, realizam-se promoções, destaques, 

entre outras pequenas estratégias.  

9. Cedência de medicamentos  

“A cedência de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos 

doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 



 

  13 

farmacêutica acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso 

dos medicamentos” 2. 

9.1. Classificação relativamente à dispensa ao publico: 

O EM 3, no capitulo VII, prevê diversos aspetos relativos à dispensa ao público. O 

artigo 113.º classifica, desta forma, os medicamentos em: 

a) Não sujeitos a receita médica 

b) Sujeitos a receita médica 

• de receita renovável: doenças ou tratamentos prolongados 

• de receita médica especial: estupefacientes e psicotrópicos ou situações 

especiais consideradas 

• de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados. 

9.2. Prescrição médica e dispensa  

Nos primeiros dias de estágio tive oportunidade de ler as “Normas relativas à 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde” 11 onde estão previstas todas as 

situações relativas a este ato farmacêutico. Para mim foi a leitura mais orientadora 

relativamente à prescrição e dispensação, possibilitando-me entender para aplicar 

na prática assim como esclarecer duvidas ao longo do tempo. Este documento foca 

aspetos que retive ao longo do meu estágio e que são fundamentais para um 

desempenho correto. 

Atualmente o objetivo é a desmaterialização da prescrição, o que implicará uma 

simplificação do processo desde o momento da prescrição no médico até à 

conferência do receituário, garantindo principalmente uma maior segurança dos 

utentes. 

Na tabela constante do anexo nº2 resumem-se os tipos de prescrição e pontos que 

o farmacêutico deve verificar aquando da dispensação. Atualmente consideram-se 

as Receitas Sem Papel, as Receitas Materializadas e as Receitas Manuais (apenas 

para exceções previstas na lei). Salvo situações também previstas, a prescrição é 

sempre por DCI, cabendo ao farmacêutico informar o utente do medicamento mais 

barato dentro do grupo homogéneo ou dispensar o mais barato quando não existe 

GH. O Spharm auxilia rapidamente na seleção do medicamento mais barato e/ou 

dos 5 mais baratos e permite informar os utentes e esclarece-los acerca da sua 

opção. Quando não existe medicamento similar ou o medicamento é prescrito com 

menção a justificação técnica, este pode vir mencionado por nome comercial 11. 
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Salvo primeira vez, os utentes estão geralmente já fidelizados a determinado 

laboratório de genéricos ou decidem optar pela marca, exercendo o seu direito de 

opção, facultando para isso o código de direito de opção ou assinando o verso da 

receita materializada a confirmar a sua decisão e encarregando-se da diferença de 

valor. 

9.2.1. Justificação técnica para prescrição por nome comercial 

As justificações técnicas para prescrição por nome comercial estão previstas no EM3 

e descritas nas Normas de Dispensa 11. Estas têm de vir mencionadas junto com o 

nome do medicamento e aplicam-se nas seguintes situações:  

alínea a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito 

É mencionada na prescrição a “exceção a) do n.º 3 do art.º 6” e têm de ser 

medicamentos mencionados na lista, caso contrário dispensa-se por DCI. 

A Levotiroxina sódica foi o caso que mais notei ao longo do estágio. 

alínea b) reação adversa prévia 

É mencionada na prescrição “exceção b) do n.º 3 do art.º 6 - Reação adversa prévia” 

alínea c) continuidade de tratamento superior a 28 dias 

É mencionada na prescrição “exceção c) do n.º 3 do art.º.6 - continuidade de 

tratamento superior a 28 dias”, contudo neste caso pode dispensar-se um 

medicamento mais barato por direito de opção do utente 

9.2.2. Disponibilidade de medicamentos 

Dentro de cada GH a farmácia deve dispor de “no mínimo, três medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, de entre os cinco mais 

baratos.”. Quando não é possível no momento, este problema é ultrapassado pela 

regularidade das entregas que permitem satisfazer as necessidades dos utentes e 

reposição dos stocks em menos de 12h como previso na Deliberação n.º 

021/CD/201112. 

No caso de medicamento esgotado nos fornecedores pode dispensar-se uma 

dimensão diferente, contudo a farmácia é obrigada a justificar a situação. É possível 

fornecer embalagens que perfaçam o tamanho equivalente ou inferior ao 

dispensando. Só é permitida a dispensa de embalagem de tamanho superior 

quando os inferiores também estão indisponíveis. No caso de medicamentos 

esgotados também se prevê a aceitação da prescrição cujo prazo de validade 

caducou, sendo necessária também uma justificação.  
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9.2.3. Estupefacientes e psicotrópicos 

As substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos e os 

medicamentos que as contêm devem ser mantidos em custódia com todos os 

registos e todos os cuidados e principalmente garantir a correta dispensa dos 

mesmos. Seja qual for o tipo de prescrição é necessário o registo dos dados de 

identificação do doente ou do seu representante. São mantidas copias das receitas 

materializadas juntamente com um documento emitido pelo sistema com registo dos 

dados e são arquivadas durante 3 anos. O controlo é automático através da BDNP, 

mas as receitas manuais tem de ser digitalizadas e enviadas ao INFARMED até ao 

dia 8 do mês seguinte. Este controlo é muito importante de forma a manter as 

entradas e saídas de estupefacientes e psicotrópicos organizada e controlada 11.  

9.2.4. Manipulados 

Apenas os manipulados constantes da lista anexa ao Despacho n.º 18694/2010, de 

18 de novembro13 são comparticipados. A comparticipação em 30% do preço destes 

foca-se essencialmente na inexistência de especialidades equivalentes e na 

necessidade de adaptação de dosagens para indivíduos específicos.  

9.2.5. Produtos Dietéticos com carácter terapêutico 

Os produtos dietéticos são utilizados com caracter terapêutico para satisfazer 

necessidades nutricionais de doentes com erros congénitos do metabolismo. 

Os produtos comparticipados constam de uma lista disponível no site da DGS14 e 

está prevista uma comparticipação de 100% quando são prescritos no Instituto de 

Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães (IGM) ou nos centros de tratamento dos 

hospitais que têm protocolos com o instituto.  

9.2.6. Produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus 

A Diabetes requer um autocontrolo e monitorização constantes. O Ministério da 

Saúde desenvolveu o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes15 

que prevê o apoio no controlo da diabetes e a comparticipação de tiras teste, 

agulhas, lancetas e seringas.  As tiras-teste para determinação de glicemia, 

cetonemia e cetonúria são comparticipadas em 85%, e as agulhas, seringas e 

lancetas em 100%16. 
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9.3. Procedimentos relativos à dispensa eletrónica  

A receita é consultada através do número e do código de acesso via SMS ou pela 

guia de tratamento. O acesso permite consultar a prescrição total e selecionar os 

medicamentos que o utente pretende levar naquele momento, sendo uma vantagem 

esta possibilidade de poder optar e não ter de aviar todas as caixas de 

medicamentos de uma só vez, mantendo-se a receita disponível até ao final do 

período de validade. De seguida validar-se-á a dispensa, após a introdução dos 

medicamentos a aviar. Havendo erros na validação é possível retroceder e corrigir o 

erro ou prosseguir. Por fim, na efetivação, é solicitado o código de direito de opção 

(caso este seja exercido) e são apresentados os valores monetários e validada a 

dispensa. 

Poucos são os casos em que se validam dispensas eletrónicas com erros. Por 

vezes são detetados erros (os mais comuns referentes ao tamanho da embalagem) 

sendo emitido um aviso que permite a retificação imediata.  

No meu caso, surgiu um erro com uma embalagem de Omeprazol da Cinfa que não 

entendemos de imediato: este tinha sofrido alteração de código e de embalagem, 

assim como de comparticipação. O Spharm não estava atualizado e desta forma 

após verificar que não havia erro humano optamos por validar por opção do doente 

que queria manter aquela marca e levar a caixa igual (tendo-lhe sido explicado que 

nas próximas vezes deparar-se-ia com a alteração da embalagem).  

9.4. Implementação da dispensa eletrónica na FC 

Acompanhei a fase em que na FC se incrementou a dispensação por via eletrónica. 

Foi e continua a ser um processo de adaptação e aprendizagem contínuas devido a 

situações pontuais que surgem e para as quais as entidades responsáveis 

continuam a solucionar e adaptar. A dispensação em modo eletrónico foi para mim 

muito simples comparativamente ao modo manual, conferindo-me uma maior 

segurança e a possibilidade de canalizar o tempo de atendimento realmente mais 

para o utente e menos para o processo relacionado com a dispensa manual. O facto 

de eletronicamente, os erros humanos serem muito menos prováveis é a cada 

atendimento, tanto a nível da dispensa do medicamento correto como da 

diminuição/eliminação dos erros de receituário, um leque de claras vantagens. 

Uma atitude muito importante na FC foi a proatividade em explicar aos utentes o 

funcionamento da RSP: todos os dias surgiam casos em que me diziam “está aí no 

computador a minha receita” sem terem sido informados pelo médico que trariam no 
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seu telemóvel uma mensagem, ou que tinham de trazer a guia de tratamento, e era 

importante transmitir-lhes o funcionamento do novo sistema. 

 Da minha parte tentei esclarecer sempre ao máximo o procedimento e foi com 

satisfação que após a explicação, os meus utentes me diziam “ah assim já percebi” 

e agradeciam pela forma como lhes era explicado, tornado fácil esta adaptação. 

Informa-los da dispensa parcial e de como podiam controlar a sua medicação, 

atentando as unidades já aviadas e à data de validade foi também bastante útil 

considerando o poder de compra da população e a possibilidade de não comparem 

toda a prescrição de uma só vez, mas apenas quando necessitam. Contudo notei 

(anteriormente em Madrid e agora cá) que esta forma desmaterializada pode 

traduzir-se numa menor adesão à terapêutica.  

Apesar do objetivo serem realmente as RSP, aconselhei sempre aos meus utentes 

mais idosos e com dificuldades de compressão a requisitarem aos seus médicos as 

guias de tratamento, uma vez que vi utentes a ficarem nervosos e até transtornados 

por não entenderem as receitas e pensarem que iam ficar sem a sua medicação 

crónica pela falta de sensibilidade do seu médico que não foi cuidadoso ao ponto de 

explicar tudo e aqui senti que tive um papel diferenciador e útil para aqueles utentes. 

10. Comparticipação, Entidades e Complementaridades 

O estado prevê uma classificação farmacoterapêutica dos medicamentos e 

comparticipa de acordo com escalões de A a D, 90%, 69%, 37% e 15% 

respetivamente do PVP. Os pensionistas são abrangidos por um regime especial e 

comparticipados de A a D, respetivamente em 95%, 84%, 52% e 30% 11.  

O Infarmed prevê comparticipações especiais para determinadas patologias e 

grupos de doentes. Estes estão previstos e listados e têm de corresponder a 

requisitos previstos, como indicação do diploma especifico e/ou ser prescrito por 

medico da especialidade.  

No caso de entidades que realizam complementaridade de comparticipações junto 

dos seus beneficiários, as receitas em papel eram até agora duplicadas e 

processadas duas receitas, uma destinada ao SNS e outra à entidade especifica 

(uma dificuldade que senti ao longo do estágio devido ao numero de códigos 

correspondentes aos diferentes acordos). Atualmente, e ainda em ajustes, nos 

casos de RSP são enviadas para as entidades os talões de faturação emitidos. 

O processamento e faturação fica a cargo do Centro de Conferência de Faturas, 

cabendo às farmácias entregar todos os meses o receituário organizado em lotes. 
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As RSP eliminam este procedimento e tornam por isso o volume de trabalho com 

receituário muito inferior. No caso das receitas materializadas, na presença de erros, 

são devolvidas para correção em determinados casos, sendo que noutros se perde 

o valor da comparticipação, ficando o prejuízo para a farmácia devido ao erro de 

operador. Os erros podem ser diversos, desde a dispensa do medicamento errado, 

à entidade incorreta, não assinatura/carimbo/data da receita, receitas fora da 

validade ou sem assinatura do prescritor, entre outros.  

11. Automedicação e Atenção farmacêutica 

Estes são termos são geralmente mal diferenciados. A automedicação, como o 

nome indica, é uma iniciativa que parte do doente na seleção do 

medicamento/produto que procura na farmácia, cabendo aqui ao farmacêutico 

orientar a sua utilização ou não, ou seja, zelar pelo uso racional do medicamento. 

Devem ser apenas dispensados medicamentos em caso de necessidades, 

garantindo que não há alertas nem contraindicações ou baseando-se na relação 

beneficio-risco e fornecendo toda a informação necessária ao utente.  

A Indicação farmacêutica é possivelmente o ato profissional mais independente do 

farmacêutico como profissional de saúde. Aqui após uma conversa com o doente, é 

possível intervir na resolução de problemas que não necessitam de consulta médica, 

geralmente auto limitantes. O farmacêutico recolhe informação pertinente e 

seleciona dentro dos MNSRM, serviços e ações não farmacológicas a(s) melhor(es) 

opções para o utente e situação em causa. É um ato que fortalece a relação 

farmacêutico-utente e é tanto mais fácil quanto melhor o farmacêutico conhece o 

individuo em questão, daí a importância da proximidade das farmácias e 

comunidade. Através das questões pertinentes e do conhecimento de atendimentos 

anteriores, a confiança do utente no farmacêutico também é maior. É muito 

importante a prestação de informação completa e correta, de sinais de alarme, 

contraindicações, etc. e de quando encaminhar ao médico.  

A atenção farmacêutica pode ser significativa na correta adesão a terapêutica e 

melhoria da qualidade de vida dos doentes. A comunicação verbal e não verbal é 

extremamente importante: tanto para entendermos o que realmente se passa com o 

utente como para nos expressarmos junto do mesmo. No primeiro caso, é notório 

que muitas pessoas se sentem constrangidas com determinadas situações e têm 

dificuldade por isso em falar do seu problema, o farmacêutico através da linguagem 
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corporal e verbal consegue colocar estes utentes numa posição mais confortável, 

garantindo o melhor atendimento. 

Muitos utentes procuram ajuda na resolução de problemas menores, como tosse, 

constipações e alergias. O conselho farmacêutico não pode ser um ato isolado e 

unicamente pensado nas queixas momentâneas daquele individuo: é importante 

analisar a idade, as causas e a existência de patologias e medicação que possam 

ser incompatíveis e condicionar ou ficar condicionadas. 

Na FC, assisti a pessoas que procuravam a compra de antibióticos para simples 

dores de garganta sem prescrição. A procura de ansiolíticos, tomados sem 

conhecimento dos seus médicos porque foram prescritos numa altura especifica 

apenas, dizendo estes utentes repetidamente “nem assim durmo” e expressões 

semelhantes foi uma situação que me alertou e a qual será abordada na parte II. 

Este tipo de situações são contornadas quando há uma melhor formação da 

população, é importante explicar porque não podemos dispensar estes e outros 

grupos terapêuticos de forma indiscriminada, assim os utentes entenderão que a 

razão é mesmo a utilização racional do medicamento e a proteção da sua saúde. 

Relativamente a problemas e situações que podem realmente ser resolvidas na 

farmácia, é importante o conselho farmacêutico, a explicação correta e muitas vezes 

o acompanhamento até à resolução. É de lembrar que não podemos assumir que as 

pessoas estão informadas e sabem como tomar determinado medicamento ou 

utilizar certo produto (por exemplo, a Dr.ª Isaura durante o meu estágio atendeu uma 

senhora que trabalhava ao sol e não sabia como usar protetor solar, nunca tinha 

usado na sua vida inteira. São estas situações excecionais, e que pensamos não 

existirem, que por vezes surgem e por isso não podemos assumir que as pessoas 

estão sempre bem informadas). Os conselhos e dicas geralmente são bem aceites e 

vistos pelas pessoas como um acréscimo de valor ao atendimento.  

Relativamente a casos de atenção farmacêutica e do bom papel do farmacêutico, 

tive uma situação que em particular me tocou: uma senhora operada às cataratas, 

com idade avançada e que vivia sozinha; após o procedimento trouxe uma 

prescrição de 5 colírios diferentes, 3 para aplicar 3 vezes ao dia e outros 2 para 

aplicar 5 vezes ao dia, cada um com duração diferente de dias. Isto gerou uma 

confusão muito grande na senhora, tendo por isso eu despendido cerca de uma 

hora com esta utente, etiquetando todos os colirios com etiquetas brancas e 

respetiva posologia, colocando numa folha A4 toda a informação dos diferentes 

momentos do dia em quais aplicar quais e informando para esperar no mínimo 5 
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minutos entre cada. Contudo, nestas pessoas, é muito complicado, tendo ficado 

sempre com a duvida se tudo tinha sido utilizado como prescrito. Contudo após 

cerca de duas semanas voltei a ver a utente que me disse que já estava bastante 

bem. 

Um caso rotineiro são as preparações extemporâneas, principalmente alguns 

xaropes com antibiótico, têm de ser preparados no momento em que vai ser iniciado 

o tratamento e conservados corretamente. Na FC a equipa oferece-se sempre para 

preparar os mesmos no nosso laboratório, obviamente sem custo adicional, com 

todos os cuidados e sendo explicado aos utentes os cuidados a ter posteriormente. 

É uma forma de garantir que o medicamento chega ao utente nas melhores 

condições possíveis de preservação e pronto a utilizar. 

Os produtos de acondicionamento de frio são também manuseados com cuidado e 

informados os utentes da sua conservação, dispondo a FC se uns pequenos sacos 

térmicos que geralmente oferecemos aos utentes como forma de atenção. 

Os inaladores são também um ponto importante: ter atenção se é a primeira vez que 

a pessoa utiliza e questionar o utente “como é que faz?” uma vez que a maioria dirá 

que utiliza de forma correta apesar de não o fazer. Explicar como respirar e como 

proceder de forma ao medicamento chegar ao trato respiratório e atuar na dosagem 

prevista.  

Por ultimo recordo-me de um caso de como é importante sabermos dizer que não 

quando a situação o exige: uma utente pedia-me para a sua mãe já de idade 

avançada um combinado antigripal. A utente era já conhecida da farmácia e desta 

forma a equipa estava atenta aos problemas de saúde da mesma, que incluíam 

diabetes e hipertensão arterial. Quando questionada acerca da duração dos 

sintomas, informa-me que a mãe já se encontra há mais de uma semana com 

constipação/gripe e após eu questionar acerca dos problemas de saúde e lhe indicar 

que na minha opinião seria melhor ir ao médico tendo em conta a duração e as co-

morbilidades, a pessoa não confiava em mim. Entretanto um elemento da equipa, 

que estava atento ao meu atendimento reforçou o meu conselho e opinião, uma vez 

que até conhecia bem a medicação da utente em causa e a pessoa desta forma já 

aceitou o meu conselho, embora pouco satisfeita. Estes casos são realmente 

exemplos da necessidade de informar as pessoas que estamos a zelar pelo melhor, 

sendo parte da responsabilidade do farmacêutico ter esta consciência presente. 
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12. Preparação de manipulados na FC 

A preparação de manipulados exige um laboratório organizado com todos os 

materiais e matérias primas necessários, tem de existir e de ser mantido atualizado 

o registo e o movimento das matérias primas, assim como as fichas de preparação 

de todos os manipulados (com cópia da receita e rótulo anexados). Para além disso 

a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português são obrigatórios. A 

publicação do Infarmed “Medicamentos Manipulados” 4 é uma ótima referência, 

sendo que apenas é necessário analisar as alterações anuais (por exemplo dos 

valores a ter em conta no calculo do preço)17. 

12.1. Preparação de forma farmacêutica manipulada 

12.1.1. Álcool a 60º saturado de ácido bórico 

Os manipulados foram-me introduzidos com esta receita de álcool a 60º saturado de 

acido bórico. Esta preparação exige inicialmente a preparação de álcool a 60º a 

partir de álcool a 96º, o que se realiza a partir da Farmacopeia Portuguesa, 

posteriormente satura-se a solução de álcool 60º com acido bórico. Não realizei esta 

preparação, apenas acompanhei todo o processo e preenchi a ficha de preparação, 

calculo do preço, sob supervisão. Os documentos respetivos encontram-se no 

anexo 3a.  

12.1.2. Vaselina salicilada a 2% 

Preparei esta receita de vaselina salicilada para aplicação tópica na zona nasal. É 

uma preparação simples em que por espatulação em pedra se incorpora o acido 

salicílico na vaselina. Os documentos respetivos encontram-se no anexo 3b. 

13. Marketing 

Apesar da conjuntura económica e populacional da zona geográfica da FC esta 

dispõe de algumas posições estratégicas e aproveita ações para promover a 

farmácia e aumentar o volume de vendas e fidelização dos utentes. 

13.1. Acordos com entidades 

A FC tem acordo com a Associação de Socorros Mútuos de São Mamede, aplicando 

aos seus associados 5% de desconto em produtos sem prescrição de IVA 6% e 

10% aos produtos de 23%, sendo que estes 10% são também aplicados a todos os 

medicamentos e produtos com receita médica. 
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13.2. Cartão de fidelização 

O cartão de fidelização converte compras em pontos. Nas compras de IVA 23%, 

cada euro equivale a um ponto e em cada receita acumula um ponto (aqui é uma 

atenção e forma simbólica de satisfazer o utente, simbolizando que todas as suas 

compras “contam”). 

13.3. Website 

O website http://confianca-farmacia.pai.pt/ é apenas informativo acerca da farmácia, 

horários e contactos e não é utilizado para venda de medicamentos e produtos de 

saúde.  

13.4. Facebook 

A FC não dispunha de página no Facebook até ao meu estágio. Verificando esta 

lacuna, criei a página e desenvolvi conteúdos para a mesma, assunto que será 

desenvolvido na parte II deste relatório. 

13.5. Rastreios 

A realização de rastreios gratuitos costuma geralmente ter uma boa adesão da 

população. Já foram realizados rastreios gratuitos de parâmetros bioquímicos (não 

durante o meu estágio) em dias específicos como por exemplo o Dia Mundial da 

Diabetes. Enquanto estagiei aconteceu um rastreio de audição, responsabilidade de 

uma empresa de aparelhos auditivos e também um rastreio capilar associado à 

marca Tricovel. Estas ações atraem a população para a farmácia, fomentam a 

relação FC-utente e são também uma forma de venda de produtos específicos como 

no caso do Rastreio Capilar com a conselheira da marca. Estas iniciativas criam 

uma necessidade nos utentes, seja ela de compra ou de alteração do estilo de vida, 

sendo por isso uma estratégia de marketing considerável. 

13.6. Promotoras 

As promotoras das marcas (durante o meu estágio por duas vezes esteve presente 

uma promotora Barral) aumentam a visibilidade dos produtos naquele dia e 

destacam a promoção que se encontra associada à campanha. As vendas 

aumentam muito nestes dias e são por isso uma estratégia de colaboração entre os 

laboratórios e a farmácia. 
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13.7. Campanhas 

As campanhas destacam geralmente promoções a nível monetário ou packs 

especiais de oferta (duplos a melhor preço, 2x1, etc.). Durante o estágio ocorreu os 

30% Eucerin, Power Week Vichy (esta um sucesso absoluto), entre outras com 

menor visibilidade. Geralmente funcionam de forma satisfatória e aumentam o 

volume de vendas, sendo em adição uma forma de rotação de stocks e alcance dos 

objetivos de vendas.  
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PARTE II: TEMAS DESENVOLVIDOS 

A. FACEBOOK 

 “O marketing digital faz com que os consumidores conheçam o seu negócio, 

confiem nele, criem experiências positivas, interajam com a marca...”18. 

De acordo com o Consumer Barometer da Google19 51% das pessoas acedem a 

internet diariamente e em média dispõem de 2,3 aparelhos por pessoa com acesso 

a internet, utilizando-a para apoiar as suas decisões de compra: 26% utilizaram a 

internet para comparar opções antes de fazer a sua ultima compra, 11% procuram 

aconselhamento e 10% procuram inspiração no processo de compra. 

Para além das estatísticas gerais, tendo em conta que as mulheres compram mais 

cosmética e bem-estar que os homens, dados acerca das chamadas “mães digitais” 

têm também relevância: 70% destas criam ou procuram conteúdos online pelo 

menos uma vez por mês. Estas são uma nova geração de mães bem informada, 

muito conectada e seguidora de tendências. 55% procura online antes de fazer uma 

compra. 26% das mães usa o smartphone para procurar uma loja próxima, ou seja, 

como auxilio no processo de compra. Estes dados são ainda superiores 

relativamente aos chamados millennials, a geração nascida entre meados de 1970-

1990: 67%visitam as redes sociais, 62% procuram informação, 43% procuram 

potenciais compras. Estes dois exemplos das mães e da população e meia idade a 

jovem são, do meu ponto de vista, de importâncias distintas: se o primeiro se 

relaciona com quem possivelmente mais compra na farmácia produtos de bem-

estar, no caso das novas gerações relaciona-se com preparar o futuro das farmácias 

para os consumidores do futuro, começando desde já a torna-los clientes19. 

De acordo com a PBA Health, uma empresa de consultoria e desenvolvimento de 

negócio na área da saúde, o Facebook é uma oportunidade para as farmácias 

desenvolverem interações com os seus utentes, fortalecendo a relação pessoal já 

existente e criando novas. As redes sociais ganham cada vez mais impacto na vida 

das pessoas e desta forma devemos garantir a presença da farmácia, de forma a 

que os utentes chamados mais “tecnológicos” não sintam a existência desta lacuna 

na sua farmácia já de eleição e também surpreender os utentes que nem tinham 

reparado na falta deste ainda. É basicamente uma forma de marketing gratuito, que 

exigindo pouco esforço, dá notoriedade e coloca a farmácia a par das tendências 

atuais do mercado20.  
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Notei a inexistência da página de Facebook ainda antes de iniciar o período de 

estágio, quando tentava saber mais sobre a Farmácia onde ia trabalhar. Acredito 

não ter sido a primeira pessoa que notou esta situação num mundo em que as 

pessoas gostam de estar ligadas a praticamente tudo desde o seu simples 

smartphone. Na altura apercebi-me também de que a concorrência mais direta (uma 

farmácia a menos de um minuto a pé) tem uma página com cerca de 3 mil 

seguidores. Em conversa com a equipa percebi que há muito queriam aderir ao 

facebook, contudo a ideia nunca tinha passado disso. Após conversa com o Dr. 

Manuel Cunha e explicação de como seria para mim simples criar e manter a página 

e qual a minha visão para esta, obtive então a resposta positiva que necessitava 

para avançar. Coloquei assim a Farmácia Confiança no Facebook no dia 12 de 

Fevereiro. Divulgamos junto da farmácia a existência da pagina com a colocação de 

um pequeno cartaz (anexo 5, imagem 29) e a equipa convidou utentes que já eram 

suas ligações nos perfis pessoais, ajudando desta forma ao crescimento da pagina. 

A ideia de uma página para a farmácia deve ser positiva, com a partilha de 

conteúdos informativos relacionados com a saúde e o bem-estar, eventos, 

campanhas, rastreios, serviços e produtos. Para além da presença no feed de 

notícias, deve conter informação básica e de rápida consulta, como o horário de 

funcionamento e contactos. A socialização com os utentes, por exemplo mostrando 

a equipa, apresentando novos membros da equipa, ter secções de conselhos e a 

partilha de dicas de saúde próprias, (por exemplo dicas sazonais, gripes, cuidados 

com o sol, alusão a dias específicos) é geralmente do agrado da população em 

geral. As promoções e os passatempos diretamente ligados ao online podem 

também fazer aumentar o alcance da própria página. Outros conteúdos podem ser 

por exemplo alertas relacionados com a saúde publicados na comunicação social: 

partilhar essas noticias e ou ajudar a esclarecer temas polémicos. É importante 

manter um fluxo regular de conteúdos, utilizar diferentes tipos (imagens, vídeos, 

noticias,), sem esquecer de responder e interagir com os utilizadores que comentam 

e/ou enviam qualquer outro tipo de contacto21,22.  

Obviamente o objetivo da criação desta página não é a venda online nem o alcance 

de milhares de pessoas, mas sim aproximar a população já utente, estreitando laços 

e estando presente nas suas vidas através dos conteúdos divulgados e não apenas 

quando estes necessitam de entrar fisicamente na FC. A criação de laços é 

emocional: as pessoas ficam agradadas com a ideia de que a “sua” farmácia desde 

há muitos anos está presente, lhes deseja um bom dia, partilha com elas conteúdos 
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pertinentes e atuais. Houve a tentativa de intercalar conteúdos informativos e 

interessantes no contexto da saúde e do bem-estar geral, com apenas “bons dias” 

ou publicações alusivas a épocas festivas, com conteúdos promocionais. Esta 

presença atrai as pessoas, criando uma ideia de necessidade e de satisfação. 

Os conteúdos originais que desenvolvi para a farmácia foram criados com o auxilio 

do website canva.com que permite facilmente a criação de designs e conteúdos sem 

grandes conhecimentos de imagem, recorri também ao Photoshop para edição mais 

específica quando necessário. Ao desenvolver conteúdos para a página do 

Facebook temos de ter em conta o publico possível que nos está a acompanhar. A 

maioria dos utentes idosos da FC não têm Facebook, sendo esta página mais 

direcionada para um publico alvo de meia idade a mais jovem. 

Foi criado um logotipo novo para a FC (anexo 4, imagem 10), adaptando o já 

existente e uma foto de capa original (anexo 4, imagem 11), quando a página foi 

publicada contava com esta apresentação e com as informações de horários, 

morada e contactos e um símbolo especifico para os dias de serviço e foram 

partilhados tipos diferentes de publicações alusivos a: 

• rastreios e possibilidade de inscrição online 

• dias específicos: dia dos namorados, dia internacional da mulher, dia do pai, 

pascoa, dia da mãe (anexo 4d.) 

• novos produtos, promocionais e cartão de fidelidade (anexo 4c.) 

• informativos acerca de:  

o gestos diários de cuidado da pele (anexo 4, imagem 14) 

o semana alusiva ao dia mundial do sono (desenvolvida mais à frente) 

o benefícios da atividade física (anexo 4, imagem 15) 

o diabetes (fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e redução 

das complicações). Escolha de tema baseada no Dia Mundial da Saúde 

2016 cujo tema é “Beat Diabetes” e baseado na publicação “Diabetes: 

factos e números – o ano de 2014”23,24. (anexo 4, imagem 16) 

• partilha de conteúdos de outras paginas (laboratórios com os quais 

trabalhamos) 

O Facebook permite um acesso detalhado às estatísticas da página, tendo-as 

analisado no final do estágio e em que as principais conclusões foram: 

• a 29 de Abril a pagina recebeu 174 “likes”, ficando assim estas pessoas 

ligadas a toda a informação que a FC disponibiliza 

• 64% dos fãs da pagina são mulheres vs. 35% homens 
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• a maioria tem entre 25-34 anos (25%) seguido do escalão dos 18-24 

praticamente em igual proporção ao escalão dos 35-44 anos. 

• vivem principalmente em Matosinhos e no Porto 

É de destacar que o lançamento e divulgação da página aconteceu sem investir 

qualquer valor monetário nas opções de promoção que o Facebook oferece. 

Um dado que me deixou bastante satisfeita foi relativamente as publicações do Dia 

Mundial do Sono: foram as que tiveram maior alcance, ultrapassando as 400 

pessoas, devido a partilha pelas pessoas (possivelmente por considerarem 

informação útil). 

Na minha opinião, esta acaba por ser uma forma de marketing que se bem 

organizada retira pouco tempo, não tem outros custos, podem-se aproveitar os 

conteúdos que as marcas enviam para a farmácia, programar as publicações da 

semana e agendar as publicações para a altura mais conveniente, sendo simples 

gerir o tempo e trabalho despendidos nesta atividade. 
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B. DIA MUNDIAL DO SONO 

Um sono no mínimo satisfatório, em qualidade e quantidade, é essencial para a 

qualidade de vida e performance diárias. São três os elementos para um sono de 

qualidade: a duração, a continuidade e a profundidade. Deve ser restaurador, não 

ser fragmentado e com duração suficiente para no dia seguinte o individuo se sentir 

alerta e desperto 25.  

O padrão de sono varia de individuo para individuo, mas deve ser estável todas as 

noites, sendo influenciado por fatores genéticos, ritmos circadianos, atividade 

cerebral, stress, rotinas, estado de saúde e a ingestão de substâncias químicas.  

O aumento da idade está associado com diminuição da qualidade do sono, 

aumentando a fragmentação deste, diminuindo a qualidade e quantidade. Para alem 

da relação com a idade também a medicação tomada por uma significativa parte dos 

idosos parece afetar. Com a idade os ritmos circadianos ficam alterados, deixando 

de ser tao precisos e definidos. Parece ocorrer o chamado “avanço de fase” em que 

os indivíduos dormem mais cedo. Aumenta a fragmentação da fase de vigília e 

ocorrem muitos períodos de despertar ao longo da noite26.  

O stress, causa ansiedade e angustia, diretamente relacionadas com a insónia e 

outros problemas de sono. A hormona libertadora de corticotrofina (CRH), a 

hormona adrenocorticotrófica ou corticotrofina (ACTH) e os corticosteroides 

promovem o estado de vigília, impedindo o adormecer. Com os ritmos de vida 

moderno aumentou o numero de pessoas que sofre de stress cronico e este esta 

relacionado diretamente com as insónias26. 

A duração do sono é suficiente quando há um despertar espontâneo e o individuo se 

sente com energia para o dia. As crianças de 1 ano dormem cerca de 14 horas por 

dia, aos 9 anos de idade a média é de 9 horas de sono. A partir dos 18 anos e na 

idade adulta o sono tem a duração em média de 7-8 horas. Com a idade, parece 

haver uma menor necessidade de dormir, contudo também uma menor capacidade 

de obter o sono necessário. Relativamente ao género, as mulheres dormem em 

média mais 20 minutos que os homens e são mais afetadas pelos distúrbios do 

sono, podendo isto ser explicado por exemplo pelas diferenças hormonais entre 

estes26. 

O sono é um processo complexo e muito há a saber ainda, contudo uma das 

questões mais colocadas é a razão pela qual necessitamos de dormir. Existem 3 

principais categorias que justificam esta necessidade e parecem está não serem 

exclusivas, parece ser uma combinação de fatores. 
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• Metabolismo – o sono é necessário para restaurar os níveis de energia 

corporal 

• Inflamação – a privação do sono inicia um estado inflamatório como forma de 

defesa do próprio corpo 

• Neuro plasticidade – manutenção da homeostasia sináptica, manutenção das 

funções de aprendizagem e memória26. 

O sono é caracterizado por duas fazes: NREM (3 fases diferentes) e REM que são 

passiveis de ser analisadas a partir de uma eletroencefalografia. A imagem seguinte 

foi adaptada de um Jornal elaborado pelo Laboratório Bial 27 a propósito do Dia 

Mundial do Sono de 2015 e explica resumidamente os diferentes momentos de um 

ciclo de sono. 

 
Imagem 2 - Diferentes fases do sono 

A duração do sono tem diminuído ao longo das ultimas três décadas: os tempos 

atuais, trabalho por turnos, maus hábitos de sono podem ter consequências muito 

graves na saúde e bem-estar, colocando atualmente os distúrbios do sono entre as 

causas mais comuns de procura de conselho médico. Queixas típicas são a 

sensação de que o sono não foi recuperador, a dificuldade em adormecer e o 

despertar demasiado cedo ou a meio da noite. Após um longo período de restrição, 

há evidencias que mostram o compromisso severo do sistema cognitivo, com défice 

de atenção, comprometimento da aprendizagem e memória e da performance 

pessoal e social, assim como associação com diabetes tipo II e doenças 
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cardiovasculares, alterações de humor incluindo depressão e outros problemas do 

foro psicológico e emocional 26. 

Estudos epidemiológicos mostraram já que a duração curta de sono esta associada 

com o aumento do risco de mortalidade, doenças cardiovasculares e metabólicas 

(DM tipo II, hipertensão e doença coronária). Ocorre um desequilíbrio no rácio 

insulina-glicose e a associação com a obesidade ocorre devido a um aumento do 

apetite, levando ao aumento da ingestão de alimentos. Este aumento esta 

relacionado com a leptina (saciedade) e a grelina (apetite). A grelina parece 

aumentar quando há privação de sono. Este risco de problemas metabólico está 

aumentado mesmo nas crianças, quando estas têm padrões irregulares de sono 28.  

Em situações de stress, há um aumento do cortisol e noradrenalina (hormonas do 

stress), aumentando o batimento cardíaco e a pressão arterial, afetando o sistema 

imune, reduzindo as defesas. A ideia de dormir pouco à semana, compensando ao 

fim de semana, parece não ser suficiente: estudos mostraram que citoquinas 

inflamatórias continuam altas mesmo após o descanso compensatório 26.  

Os problemas de sono constituem uma epidemia global que ameaça a saúde e a 

qualidade de vida de até 45% da população mundial. A maioria dos distúrbios do 

sono são passiveis de prevenção e tratáveis, contudo menos de um terço das 

pessoas com este tipo de problemas procura ajuda profissional 25.  

Há diversos distúrbios de sono, não sendo o objetivo aborda-los todos, mas explicar 

as causas dos mais comuns e que podem ter uma intervenção mais direta na 

farmácia 26. 

As perturbações relacionadas com os ritmos circadianos consistem na incapacidade 

de adaptar o relógio interior ao ambiente (por jet lag, trabalho por turnos, pessoas 

invisuais), resultando na dessincronização e/ou desalinhamento dos ritmos internos 

relativamente ao relógio solar, acabando a pessoa por dormir durante o dia ou pelo 

menos experimentar a sensação de cansado (quando a temperatura e a secreção 

de cortisol são mais elevadas e a melatonina está baixa em pessoas com os ritmos 

normais). Com a idade estes ritmos sofrem também diminuição da sua definição e 

os sinais circadianos diminuem26.  

Os distúrbios relacionados com a vigília e com a dificuldade em adormecer são 

devidos a uma super ativação do sistema nervoso e ao aumento da secreção de 

neurotransmissores e hormonas do stress, típico na insónia26. A homeostasia e 

manutenção normal do sono, diminuindo o padrão de qualidade e quantidade, por 

causas sociais e profissionais, levam a uma acumulação, a chamada pressão de 
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sono, deixando um sinal ao cérebro que aumenta noite após noite até uma 

recuperação total. Aqui ocorre uma diminuição acentuada da performance, sendo de 

risco por exemplo com o acontecimento de acidentes de automóvel, profissionais, 

etc. No caso da insónia e do aumento da idade abordadas antes, a pressão de sono 

é negativa e as pessoas sentem menos necessidade em dormir26.  

Dia Mundial do Sono é celebrado todos os anos desde 2008, em 2016 com o 

slogan: “bom sono é um sonho alcançável”. Este evento anual tem como foco o 

reconhecimento dos problemas relacionados com o sono e reunião de esforços para 

a prevenção e gestão dos distúrbios relacionados. Delegados de todo o mundo 

organizam eventos para promover e divulgar o WSD com material informativo e 

promocional, em eventos como workshops, momentos televisivos, intervenção nas 

escolas, entre muitos outros. Têm como objetivo passar a mensagem de que a falta 

de sono ou um sono sem qualidade têm impacto significativamente negativo na 

saúde e que os distúrbios do sono são um problema de saúde publica uma vez que 

35% das pessoas sentem que não obtém o sono necessário e que isto afeta tanto a 

sua saúde física como mental. Este impacto pode ser de tal forma significativo para 

o individuo, que para alem de afetar diretamente a saúde, pode causar também 

problemas a nível relacional, afetando o seu humor, trabalho e relações 

interpessoais e predispondo a acidentes. A insónia parece afetar 30-45% da 

população adulta, sendo que a insónia primaria afeta 1-10% da população global, 

aumentando para 25% nos idosos. A insónia tem um impacto muito forte no 

desempenho profissional, levando a diminuição da qualidade do trabalho do 

individuo e até a perda dos seus empregos 25. 

50 % dos portugueses insatisfeitos com o seu sono e 25% dos portugueses sofrem 

de insónia crónica, principalmente mulheres após a puberdade e idosos27. 

O tratamento recomendado é comportamental, adotando medidas de higiene do 

sono, combinado com medicação por um curto período de tempo, se necessário26.  

O tratamento farmacológico deve ser vigiado por um médico, principalmente quando 

se tratam de medicamentos que induzem habituação 29. 

De acordo com o Prontuário Terapêutico, em 2.9.1. descrevem-se os ansiolíticos, 

sedativos e hipnóticos como “fármacos que têm como principal indicação o 

tratamento das síndromes de ansiedade, primários ou secundários e/ou a indução 

ou manutenção do sono.” 30. 

Neste grupo são descritos: 

1. Doxilamina (Dormidina MNSRM) – sedativo e antialérgico 
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2. Melatonina (Circadin MSRM) - tratamento em monoterapia e de curto prazo, 

da insónia primária caracterizada por sono de má qualidade, em doentes 

com idade igual ou superior a 55 anos. 

3. Benzodiazepinas (MSRM-P) - atuam na modulação do GABA, promovendo a 

hiperpolarização das células onde atuam, por favorecer a abertura do canal 

de cloro, sendo eficazes como ansiolíticos e hipnóticos, apresentando um 

bom perfil de segurança.  

Alprazolam  

Bromazepam 

Brotizolam 

Cetazolam 

Clobazam 

Clorazepato 

dipotassico 

Clorodiazepoxido 

Cloxozolam 

Diazepam 

Estazolam 

Flurazepam 

Loflazepato de etilo 

Loprazolam 

Mexazolam 

Midazolam 

Oxazepam 

Prazepam 

Temazepam 

Triazolam

 

São muitas e distinguem-se principalmente farmacocineticamente: diferenças na 

seletividade explicam o efeito mais ansiolítico ou mais hipnótico; diferenças em 

termos de potência, início de ação e duração de ação relacionadas com o tempo de 

semivida e a presença de metabolitos ativos29. 

Induzem tolerância (daí o conselho para a curta duração dos tratamentos de 

insónia), dependência física e psíquica (principalmente as de curta duração de 

ação), surgindo síndromes de privação quando o tratamento é interrompido e 

predispondo a acidentes com o uso continuado.  

Para tratamento a longo prazo em ansiedade e doença de pânico, o tratamento 

farmacológico deve ser com anti depressores. Desta forma pode-se considerar que 

possivelmente pessoas em tratamento com estes ansiolíticos de forma cronica 

deveriam ter a sua terapêutica farmacológica revista e alterada29. 

4. Zolpidem (MSRM-P) - Atua como as benzodiazepinas, mas é de duração de 

ação curta e não surge efeito de ressaca. Usado na insónia a curto prazo. 

5. Valeriana: extrato de planta (MNSRM – Livetan, Valdispert) - Na ansiedade e 

insónia de curta duração 

O estudo elaborado por Cláudia Furtado do Gabinete de Estudos e Projetos do 

Infarmed, publicado em 2014 “Psicofármacos: evolução do consumo em Portugal 

Continental (2000-2012) mostra que os ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

constituem o subgrupo com maior utilização (96DHD) em Portugal e em comparação 
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com outros países que disponibilizam esta informação: Itália (53 DHD), Noruega (62 

DHD) e Dinamarca (31 DHD). A DHD é a dose diária definida por 1000 habitantes 

por dia e indica, em medicamentos administrados cronicamente, a proporção da 

população que diariamente recebe tratamento com determinado medicamento numa 

determinada dose média. Neste subgrupo terapêutico incluem-se as 

benzodiazepinas, produtos relacionados com as benzodiazepinas, como o Zolpidem 

ou o Zopiclone, e outros fármacos como a Valeriana. A substância ativa que 

apresentou um maior nível de consumo foi o Alprazolam, continuando a aumentar, 

possivelmente devido às formulações de libertação prolongada mais recentes. Os 

valores elevados de consumo podem significar que os tratamentos são mais 

prolongados do que o indicado e que estão a ser utilizados em indicações 

terapêuticas para os quais não estão aconselhados29.  

O International Narcotic Board já referenciou Portugal, aconselhando à revisão das 

praticas que respeitam a utilização de benzodiazepinas29. 

Optei por abordar este tema do sono, tirando partido do Dia Mundial do Sono e 

também devido às múltiplas notícias acerca do consumo elevado de ansiolíticos e 

sedativos. Como farmacêutica, tendo consciência dos problemas que estes 

acarretam após um uso continuado, o interesse pelo tema aumentou quando passei 

para o atendimento ao balcão e assistia a inúmeras tentativas dos utentes de 

adquirirem este tipo de medicamentos sem prescrição médica, especialmente 

benzodiazepinas e zolpidem, ouvindo afirmações como “tomo há anos, não faz 

nada”, não aceitando muitas vezes a razão de não lhes dispensarmos o 

medicamento nem ouvindo os conselhos relativamente à necessidade de procurar o 

médico de forma a atualizar e adaptar a medicação, não entendendo que já está 

desadequada, que foi possivelmente prescrita para uma situação especifica e não 

para o uso continuado, não lhes sendo por isso dispensado.  

A campanha consistiu na dinamização durante uma semana que abrangeu o Dia 

Mundial do Sono: foi distribuído aos utentes de um folheto (anexo 6, imagem 32 e 

33) quando estes se queixavam do seu sono, sempre que nos pediam algo para 

ajudar a dormir ou quando tomam ansiolíticos e sedativos (aqui explicava-se que o 

folheto não lhes era propriamente e na totalidade dirigido, mas que abordava as 

boas medidas de higiene do sono que podiam adotar como terapêutica não 

farmacológica a par da terapêutica farmacológica). Durante essa semana no 

Facebook, colocaram-se várias publicações, inicialmente de incentivo ao tema, 

passando pela versão digital do folheto e os chamados “10 mandamentos” para 
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dormir melhor, em duas versões, uma para adultos e outra para crianças (anexo 6, 

imagem 34 e 35), adaptados dos disponibilizados pela World Association of Sleep 

Medicine (organizadora do World Sleep Day) 25. 

Relativamente ao conselho farmacêutico, sempre que um utente chegou com 

queixas de noites mal dormidas, tentei estabelecer um protoloco de atendimento, 

importante para a melhor dispensa possível. Para isso elaborei um esquema 

terapêutico, adaptado do protocolo Holon “Abordagem para a avaliação e 

terapêutica – Ansiedade e Insónia” 31 apenas com as alternativas farmacológicas 

disponíveis na FC.   

As queixas que chegam à farmácia são principalmente por insónia devido a 

ansiedade geralmente associada a problemas pessoais como desemprego e 

problemas de saúde, familiares, etc.  

A ansiedade parece ser em muitos casos a causa de noites mal dormidas e 

insónias. A insónia pode vir de fatores emocionais (ansiedade noturna, nervosismo, 

depressão, mente hiperativa, problemas do dia) ou não emocionais (idade, má 

higiene do sono, jet lag ou trabalho por turnos), ou ainda medicamentos e 

substâncias como a cafeina. Pode ser uma Insónia de manutenção (problema em 

adormecer e acorda diversas vezes durante a noite), insónia de despertar precoce 

(acordar muito cedo, ainda de madrugada) ou perceção de sono insuficiente (má 

qualidade do sono). Relativamente à duração, pode ser: transitória (3 dias), de curta 

duração (ate 3 semanas) e cronica (superior a três semanas) 31. O fator duração é 

muito importante como fator de encaminhamento ao médico: após 3 semanas de 

queixas continuadas, a pessoa deve ser avaliada por um especialista de forma a 

ocorrer uma intervenção o mais adaptada possível. Para além da duração, deve-se 

encaminhar ao médico quando se trata de crianças até 12 anos, gravidas e 

amamentar, se já toma ansiolíticos ou outros psicofármacos, se são sintomas 

persistentes e nunca foi ao medico, se estão presentes patologias ou medicação 

que exijam avaliação medica 31. 

Quando aparentemente se trata de um caso de insónia simples, deve-se questionar 

o doente acerca de quando se iniciou a situação e se esta é pontual ou frequente, se 

esta relacionada com alguma situação de ansiedade por algum motivo específico 

(as pessoas normalmente reconhecem o motivo da sua ansiedade/angustia), se já 

falou com o medico alguma vez e se já tomou alguma medicação para a situação, 

se toma bebidas com cafeina e alguma medicação, se esta gravida/amamentar. 
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Para além destes tópicos fundamentais convém analisar o restante comportamento 

do doente, retirando o máximo de informação possível e focando no caso especifico.  

Relativamente ao tratamento este deve ser principalmente não farmacológico, com a 

adoção das medidas da higiene do sono 31. 

Na FC estão disponíveis os seguintes medicamentos não sujeitos a receita médica 

destinados a estas situações: 

- Valeriana (Valdispert e Levitan): extratos da raiz de Valeriana officinalis. 

Compostos como o acido valerénico atuam no recetor do GABA, promovendo o 

sono. É segura na insónia ligeira a moderada, tendo um inicio de ação lento, mas 

sendo benéfica na melhoria do perfil de sono, aumentando o sono profundo, sendo 

possível o uso a longo prazo e idosos. Pode também ser uma mais valia em casos 

de ansiedade ligeira 31. 

- Doxilamina (Dormidina): antagonista dos recetores histamínicos H1, ou seja, anti-

histamínico de 1a geração. Tem efeitos sedativos e ansiolíticos, por isso ajuda na 

dificuldade em adormecer em cerca de 30 minutos. Não se deve usar durante 

longos períodos de tempo devido a possíveis efeitos secundários e ao 

desenvolvimento de tolerância 31. 

- Melatonina (Valdispert Noite): é uma hormona natural associada ao ciclo circadiano 

e à luz, aumentando ao fim do dia e mantendo-se elevados durante a noite, 

diminuindo com o nascer do sol. Se a glândula pineal for influenciada por alterações, 

a secreção também vai ser modificada. O seu uso é indicado para perturbações de 

sono como jet lag e trabalho por turnos. O uso de melatonina parece seguro e deve 

ser tomada uma hora antes de deitar, sendo esta toma a indicação para a regulação 

do relógio biológico do ritmo circadiano. Contraindicada em grávidas, a amamentar 

ou que se encontrem a tentar engravidar31, 32. 

O Valdispert é um produto de confiança de muitas pessoas e recorrem à FC pedindo 

diretamente o Valdispert que já costumam utilizar quando se encontram mais 

ansiosas. Fiz uma análise mais cuidada dos diferentes Valdispert disponíveis de 

forma a poder aconselhar melhor a cada situação: 

- Valdispert Noite e Noite Rapid: Ambos melatonina, sendo a diferença a libertação 

prolongada no “Noite” e a ação rápida do “Rapid” uma vez que este é orodispersível. 

Para além disso o Valdispert Rapid contem 1,9g de melatonina enquanto o 

Valdispert noite contem 1g. A libertação prolongada à mais adequada quando nos 

relatam problemas realmente de manutenção do sono, após despertar (sendo 



 

  36 

adequado para repor o relógio biológico). O Valdispert Rapid adequado para os 

casos em que o problema está em adormecer e situações mais pontuais. 

- Valdispert Clássico: valeriana 

- Valdispert stress: valeriana e lúpulo 

 

 
Imagem 3 – Protocolo de aconselhamento em ansiedade e insónia 

A imagem acima constitui uma adaptação da guideline da Holon já mencionada, 

adaptada à FC de forma a permitir um melhor aconselhamento. Para além do 

conselho a nível farmacológico, considero extremamente importante a indicação das 

boas medidas de higiene do sono, como a adoção de um ambiente calmo com 

silêncio e temperatura adequadas, os horários regulares, a não utilização de 

aparelhos eletrónicos nem a prática de exercício físico antes do horário de dormir, 

entre outros disponibilizados no folheto e no facebook. Estas medidas devem ser 

mantidas ao longo da vida, são bons hábitos que melhoram a qualidade do sono e 

consequentemente, a qualidade de vida. 

Ao longo do meu estágio, após a ação, surgiu outra notícia acerca da toma 

indiscriminada de ansiolíticos, contendo os dados divulgados pelo Infarmed, e da 

necessidade de revisão da comparticipação destes assim como da alteração da 

prescrição dos mesmos, uma vez que as guidelines atuais parecem pouco capazes 

de contornar o problema33. 

Em conclusão, senti que foi uma boa escolha de tema. Espero ter chegado a muitas 

pessoas, contribuído para a resolução de problemas menores de sono, e em adição 

ter alertado para os riscos da toma desmensurada de ansiolíticos, promovendo a 

alteração de hábitos e a consulta com o médico em caso de necessidade. 
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C. ESTRATÉGIA E MARKETING NA FARMACIA 

De acordo com uma notícia disponível no website da Associação Nacional de 

Farmácias, datada de 18 de Maio de 2016, as “Farmácias em insolvência ou 

penhora sobem 129,1% em pouco mais de três anos” e as dificuldades financeiras 

no sector já causaram insolvência ou penhora em 552 farmácias, 18,8% do numero 

total do país 35. 

As farmácias são instituições de saúde pública, mas também empresas, como 

qualquer outra, sendo desta forma necessário garantir a sua sustentabilidade 

económica. O mercado e os canais de distribuição evoluíram, os produtos 

anteriormente disponíveis apenas na farmácia estão agora disponíveis noutros 

segmentos de retalho, a situação financeira alterou-se e consequentemente 

comportamento dos utentes e consumidores também.  

Ao fim de um certo tempo na FC e também pelo interesse pessoal na área, 

analisava de forma critica os diferentes aspetos que achava poderem ser diferentes 

ou melhorados de forma a tornar a farmácia mais eficiente e competitiva. Utilizando 

conhecimentos adquiridos previamente decidi elaborar uma formação de estratégia 

e marketing direcionada à Dra. Isaura. Ao longo do tempo a RT sempre me passou 

conhecimento desta área, da gestão propriamente dita, da tomada de decisões, 

entre outros, porque lhe mostrei o meu interesse por estas tarefas. Relativamente à 

formação, tentei focá-la naquilo que a gestão e a RT podem fazer, contudo preparei 

um manual para a FC de forma a todos terem oportunidade de dedicarem um pouco 

do seu tempo a este tema.  

O meu objetivo foi introduzir alguns conceitos e ferramentas básicas e essenciais de 

marketing assim como injetar motivação para o desenvolvimento de uma estratégia 

mais orientada para o marketing, a venda relacional e a fidelização dos utentes a 

nível das compras de bem-estar. Apesar de ser uma farmácia com uma população 

envelhecida, na minha opinião solidificando alguns pontos, é possível aumentar as 

vendas nas áreas de cosmética e bem-estar - as quais libertam maior margem - e 

tentar cativar um público-alvo mais jovem (que cada vez mais se afasta das compras 

presenciais e só recorre à farmácia para a compra de medicamentos).  

A formação consistiu em duas partes principais: a primeira acerca do negócio e 

estratégia e a segunda focada no marketing e vendas, passando ambas por uma 

aplicabilidade prática. Uma vez que preparei e apresentei após o término do estágio, 

esta aconteceu quase como uma conversa, com a discussão de pontos que 

aconteceram, utilização de situações ao longo do estágio que serviram de exemplo 
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e durou cerca de 45 minutos. Para a elaboração da formação baseei-me em material 

disponibilizado nos Cursos de Gestão e Marketing da AEFFUP assim como em 

bibliografia especifica indicada nos dispositivos e na opinião e visão próprias que fui 

adquirindo ao longo do tempo. De seguida resumem-se os assuntos abordados na 

formação. O manual da apresentação será disponibilizado à parte deste relatório. 

Introduzi a apresentação com uma frase de Theodore Levitt “businesses will do 

better in the end if they concentrate on meeting customers’needs rather than on 

selling products”, deixando no ar a ideia fundamental do marketing, de ir ao encontro 

dos desejos e necessidades dos consumidores.  

O conceito de plano de negócio é nos tempos de hoje aceite como uma necessidade 

óbvia para qualquer empresa com uma estrutura organizada, seja para a sua 

fundação ou alteração de estratégia, contudo nem sempre foi assim e as decisões 

estratégicas nem sempre foram elaboradas de acordo com um plano de negócios. 

Mas afinal, apesar do nome ser intuitivo, em que consiste? Qualquer negócio 

necessita de um planeamento estratégico e este tipo de plano deve ser 

implementado, mesmo no caso de uma farmácia já existente e estabelecida no 

mercado. Um plano de negócio é constituído pelo diagnóstico do mercado, da 

concorrência e da própria empresa, a definição de objetivos e da estratégia a adotar, 

da implementação, controlo e atualização contínua. 

As farmácias são uma entidade de cuidados de saúde, mas são também uma 

organização.  Qualquer organização depende do valor que cria, sejam serviços, 

produtos, etc. O valor criado está associado ao lucro final, mas também a todos os 

seus stakeholders, ou seja, qualquer organização, entidade ou individuo que esteja 

relacionado com a atividade da farmácia, desde o Estado Português até ao utente. 

A gestão deve coordenar as atividades, as pessoas e os restantes recursos 

necessários para o cumprimento do seu plano de negócio. O planeamento pode ser 

geral ou dividido em temas, áreas, trimestres, níveis, consoante a visão da gestão. 

O planeador deve coordenar, programar, comunicar os objetivos e ações e controlar, 

sabendo envolver a equipa, atribuindo por exemplo funções especificas a cada 

elemento. 

Antes de definir o posicionamento estratégico é necessário o diagnóstico interno e 

externo: o primeiro corresponde à macro envolvente (fatores PEST que são 

geralmente impossíveis de contornar) e à envolvente transacional, relacionada 

diretamente com o sector.  
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Conhecer os clientes vai permitir segmenta-los, ter uma visão geral do mercado e 

selecionar os segmentos a apostar, o “market targetting”. Conhecer a concorrência 

permite adaptar movimentos estratégicos de forma a não ficar apenas a observar o 

que acontece e conhecer os fornecedores e as vantagens económicas oferecidas 

por eles. O diagnóstico interno da organização procura conhecer os pontos fracos e 

fortes, sendo fundamental para a aplicação de melhorias, para isso é preciso 

analisar as diferentes áreas da farmácia, como os recursos humanos, a área 

financeira e a logística. Com este diagnóstico e análise SWOT, conhecem-se as 

fraquezas e as forças internas assim como as ameaças e oportunidades externas e 

elabora-se a estratégia, tentando tirar o maior partido das conclusões obtidas no 

diagnóstico. 

Após o conhecimento do mercado, o desenvolvimento da estratégia passará pelo 

conjunto de decisões coerentes para o desenvolvimento do negocio no que diz 

respeito à a missão, objetivos, vendas e marketing. São tomadas geralmente 

decisões integradas que visam alcançar a médio, longo prazo os resultados 

pretendidos, diferenciando a organização relativamente aos concorrentes. A 

estratégia inicial será sempre diferente da que realmente acontecerá: é um processo 

em constante ajuste que necessita de atenção caso as empresas queiram estar 

sempre prevenidas e preparadas para as mudanças rápidas da atualidade.  Os 

objetivos devem ser claros, realistas e quantificáveis de forma a permitirem uma 

analise através de indicadores de desempenho selecionados, os quais vão ilustrar a 

realidade da situação, a concretização ou não das metas, a necessidade de 

implementar alterações e quais as áreas em especifico. 

Como passos fundamentais, destacou-se a segmentação, targetting e o 

posicionamento. Este último deve ser claro, credível, consistente e competitivo, 

orientando a estratégia para o mercado. Aqui foram introduzidos conceitos como as 

forças de Porter, a matriz produtos-mercados, entre outros. A seleção do portfolio de 

produtos, os preços, como os promover e por fim alcançar a venda, já utilizando aqui 

conceitos relacionados com o marketing. 

Após a primeira parte da formação focada na estratégia e no negócio, a segunda 

parte focou-se no marketing e vendas, na importância de saber diferenciar estes 

dois e como são diferentes, relativamente a objetivos, estas duas orientações. 

“55% das compras realizadas na farmácia são por impulso, e dentro destas 20% são 

por recomendação enquanto 14% unicamente por impulso (...) e desta forma se 

destaca a importância do farmacêutico e da colocação dos produtos” 36. 
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O marketing é uma forma de entender a atividade empresarial e o mercado. Baseia-

se no conhecimento do utente e das suas expetativas e necessidades assim como 

por outro lado no interesse de aumentar as vendas. Implica que se venda mais e 

melhor e que se ofereça um serviço de excelência, melhorando junto dos clientes a 

imagem da empresa. O marketing vai integrar a publicidade, a promoção e as 

técnicas de venda, assim como todo o trabalho de campo realizado anteriormente, 

de forma a combinar as melhores opções e alcançar os objetivos definidos. O 

mershandising em farmácia é bastante importante: a aplicação de técnicas 

comerciais que permitam apresentar o produto nas melhores condições, conferindo-

lhe a sensação de qualidade e aumentando-lhe o seu valor psicológico, vai permitir 

aumentar o volume de compras por sedução do utente. É muitas vezes definido 

como “a colocação do produto adequado, no local adequado, na quantidade 

adequada e ao preço adequado”, ou seja, otimizar a potencialidade do ponto de 

venda 34. 

Um dos objetivos a passar, foi que é possível o marketing sem um orçamento 

especifico: nas farmácias, o elemento diferenciador e de aposta é o atendimento. 

Neste módulo foram apresentados conceitos como o marketing-mix (também 

conhecido como os 4 P’s do Marketing) e como esta mescla de pontos a intervir são 

vistos pelo consumidor: a influencia dos produtos e serviços disponíveis e o seu 

preço, a distribuição (placement) que para as farmácias se prende aos distribuidores 

e laboratórios e o ultimo P (promotion) de comunicação da oferta junto dos utentes.  

A Comunicação e o mershandising (também forma de comunicação) são 

extremamente importantes: comunicar e apelar aos diferentes sentidos é um fator 

importantíssimo de sucesso. Foram abordadas a importância da venda relacional e 

da fidelização: a garantia de uma escuta ativa para um diagnóstico correto das 

necessidades e da oferta de um “pacote” completo de soluções. Esta é a melhor 

forma de garantir a satisfação e a superação das expetativas do utente, permitindo 

aumentar os volumes médios de compras e iniciar um novo ciclo em que o utente 

regressará. A existência e de campanhas e promoções promovidas pelas marcas e 

o aproveitamento e divulgação por parte da farmácia, de forma a tirar o melhor 

partido destas, promovem uma maior adesão da população (e uma vantagem 

económica para todas as partes envolvidas), sendo oportunidades para fidelizar 

clientes às gamas de farmácia, através da melhor indicação farmacêutica possível e 

conselhos adequados.  
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Foi também abordado o marketing de serviços: a venda de serviços é parte das 

soluções que os utentes procuram e aqui a perceção de resultados e qualidade 

podem ser diferentes para diferentes utentes.  

Por último, concluindo de forma direta para a Farmácia Confiança, foram abordados 

temas como lineares, montras, marketing 360º, deixadas frases soltas e dicas com o 

objetivo de motivar à aplicação de ideias que podem ser desenvolvidas, como um 

desafio para aplicar o abordado na formação 37.  

Controlar todo o ambiente da farmácia é fundamental, sendo exemplos do que se 

pode controlar: as montras, criando atração para o interior; o ambiente da farmácia 

que pode ser mais ou menos sugestivo a compras; as promoções e campanhas que 

devem ser adaptadas à época do ano e aos utentes da farmácia 34. 

Em determinados temas, foram colocados conceitos que podem ser pesquisados 

para aprofundar conhecimento, mas que eram já demasiados técnicos para o âmbito 

da formação.  

Espero com esta formação ter contribuído para a farmácia, aumentando a motivação 

e mostrando que com poucos recursos, mas planeamento, é possível alterar, 

melhorar e inovar, começando tudo por uma mudança de atitude.  
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ANEXOS 

PARTE I 

1. Cronograma de Formações 
Data e Horário Laboratório, Marca Temas 

15/ Março: 9.30 – 13.00 Avène Atopia e peles secas 

21/Março: 9.30 – 13.00 Avène Anti envelhecimento 

21/Março: 14.30 – 18.00 Avène Acne 

23/Março: 9.30 – 13.00 Elancyl Gama completa 

6/Abril: 15.00 – 18.00 Eucerin Proteção solar e Aquaphor 

11/Abril: 9.30 – 18.00 Klorane Gama completa 

13/Abril: 9.30 – 13.00 Ducray Gama completa 

27/Abril: 14.30 – 18.30 Bioactivo 
Mercado dos suplementos 

e gama completa 

 

2. Diferentes formas de prescrição e especificações a incluir 
 

Informação a validar RSP Materializada Manual 

 

Numeração    

Códigos: acesso e opção  
Sim se 

online 
 

Identificação do prescritor   Vinheta 

Local de prescrição   Vinheta 

Data e validade 

30 dias ou 6 meses 
   

Via da receita 

Ate 3 vias para tratamentos de longa 

duração 

 Sim  

Assinatura do prescritor digital manuscrita manuscrita 

Hora da prescrição sim   
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Dados do utente 

Nome e nº SNS 

Numero de beneficiário da entidade 

financeira responsável 

Regime especial de comparticipação 

Entidade financeira responsável 

(CNRP, subsistemas...) 

  1) 

1) se pensionista: 

- SNS: vinheta verde  

- Particulares: carimbo ou inscrição manual 

 

Medicamento CNPEM 

DCI (ff, dos, apresentação,) 

Ou 

marca com o nome comercial 

  2) 

Posologia    

Comparticipações especiais 

Sigla O e despacho respetivo 
   

Numero de embalagens 

(se unitário sempre até 4) 

2 

6(tratamento 

prolongado) 

Ate 4 produtos distintos (e 

no máximo 4 no total ou 2 

de cada) 

2) se numa receita manual não é especificado o tamanho da embalagem, é 

obrigatória a dispensa da embalagem de menor dimensão disponível no mercado 

 

Tipo de Receita/Linha 

- medicamentos LN RN  

- psicotrópicos e estupefacientes LE RE  

- manipulados LMM MM  

- alergénios LMA MA  

- para aquisição noutro EM  UE  

- produtos dietéticos LMDT MDT  

- autocontrolo da diabetes mellitus LMDB MDB  

- camaras expansoras LCE CE  

- outros (cosméticos, suplementos, LOUT OUT  
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etc.) 

notas   3 

3) Exceções legais para a prescrição manual 

a) Falência informática 

b) Inadaptação do prescritor 

c) Prescrição no domicilio 

d) Ate 40 receitas/mês 

Não podem conter caligrafias diferentes e serem usadas canetas diferentes. 
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3. Preparação de manipulados 

a. Álcool a 60º saturado a acido bórico 
 

 
Imagem 4 - Receita de álcool a 60º saturado com acido bórico 
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Imagem 5 - Ficha de Preparação de álcool a 60º saturado com acido bórico 
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Imagem 6 - Cálculo do Preço de alcool a 60º saturado com acido bórico 
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b. Vaselina salicilada a 2% 

 
Imagem 7 - receita de vaselina salicilada a 2% 
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Imagem 8 - Ficha de preparação de vaselina salicilada a 2% 
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Imagem 9 - calculo do preço de vaselina salicilada a 2% 
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PARTE II 

4. Facebook 

a. Conteúdos gerais 

 
Imagem 10 - Logotipo 

 
Imagem 11- Foto de Capa 

 
Imagem 12 - 1º publicação 
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Imagem 13 - Dias de Serviço 24horas 

 

b. Conteúdos informativos 
 

 
Imagem 14 - Gestos diários no cuidado da pele 
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Imagem 15 - Benefícios da prática de atividade física, alusivo ao Dia Mundial Da Atividade Física 

 

 
Imagem 16 - Dia Mundial da Saúde, este ano alusivo ao tema da Diabetes 
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Imagem 17 - Dia Mundial do Sono - publicação inicial para a Semana do Sono 

 

c. Conteúdos Promocionais 
 

 
Imagem 19 - Kit promocional LetiFem 

 

Imagem 18 - 50% Neutrogena 
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Imagem 20 - 30% Eucerin 

 
Imagem 21 - novo Bioactivo Arroz Vermelho 

 
Imagem 22 - Rastreio de Nutrição 
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Imagem 23 - Cartão de Fidelização 

 

d. Dias Especiais 
 

   
Imagem 24 - Dia Internacional da Mulher    Imagem 25 - Dia dos Namorados 

    
Imagem 26 – Dia do Pai      Imagem 27 - Pascoa 
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Imagem 28 - Dia da Mãe 

  



 

  XXXI 

5. Conteúdos desenvolvidos para a FC 
Em folhas A4 para o expositor de balcão da FC 

 
Imagem 29 - A4 "siga-nos no Facebook" 

 
Imagem 30 - A4 rastreio nutricional 
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Imagem 31 - A4 Dia Mundial do Sono 
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6. Dia Mundial do Sono 
 

 
Imagem 32 - Folheto (frente) 
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Imagem 33 - Folheto (verso) 
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Imagem 34 - Publicação no Facebook "10 mandamentos para dormir bem" 

 

 
Imagem 35 - Publicação no Facebook "10 mandamentos para as crianças dormirem bem 
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7. Estratégia e Marketing na Farmácia 
 

Dispositivos da apresentação 
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Sara Daniela Gonçalves de Sousa 
La posibilidad de realizar un periodo de movilidad es una oportunidad única en la vida de un 

estudiante. Llegando al último año de carrera, realizar parte de la etapa final en una farmacia 

fuera del país de origen es con certeza un desafío acrecentado aquel que las practicas ya 

representan por sí mismas. 
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INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de realizar un periodo de movilidad en la carrera es una oportunidad 

única en la vida de un estudiante. Llegada al último año de carrera, realizar parte de 

la etapa final en una farmacia fuera del país de origen es con certeza un desafío 

acrecentado aquel que las practicas ya representan por sí mismas.  

En la Universidad Complutense de Madrid, la etapa realizada en farmacia 

comunitaria es parte de una asignatura llamada “Practicas Tuteladas”, la cual es 

para los alumnos regulares constituida por 3 meses en oficina de farmacia, más un 

grupo de talleres en la facultad complementares a la farmacia comunitaria, y todavía 

3 meses en farmacia hospitalaria. En mi caso asistí apenas a las 2 primeras una vez 

que la movilidad tenía duración de 3 meses.  

De acuerdo con el PortalFarma, todos los anos 2500 alumnos concluyen sus 

estudios de Farmacia, siendo las practicas tuteladas la asignatura con más 

importancia para su formación una vez que la farmacia comunitaria es la salida 

profesional más habitual para los grados en farmacia, contando actualmente las 

oficinas de farmacia con más de 45.000 farmacéuticos. 1 

Siendo considerado al sistema sanitario español el séptimo mejor del mundo por La 

Organización Mundial de la Salud, realizar esta movilidad fue sin duda un 

enriquecimiento como farmacéutica y a nivel personal. Este informe relatará la 

experiencia que me fue posible adquirir este trimestre. 1 
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PRACTICAS TUTELADAS EN FARMACIA COMUNITARIA 

A. Farmacia comunitaria  

1. Farmacia comunitaria en España 

Siendo considerado el Sistema Sanitario Español como el séptimo mejor del mundo 

por La Organización Mundial de la Salud, su modelo de Ordenación Farmacéutica y 

Del Medicamento posibilita que el 99% de la población española disponga de Oficina 

de Farmacia en su propio municipio.  A nivel nacional es una red de más de 21.000 

farmacias cuya ratio media de habitantes/farmacia se sitúa entre las más bajas de 

Europa (2.186 habitantes/farmacia). El actual ordenamiento farmacéutico permite 

que el medicamento llegue en condiciones de igualdad tanto al ciudadano del medio 

urbano y de los pueblos más lejos y aislados 1.  

El consejo farmacéutico, nos tiempos actuales, es de extrema importancia y se 

refleja en los dados estadísticos, los cuales muestran que a cada año las farmacias 

ofrecen 182 millones de consejos sanitarios ajenos a la dispensación. Así uno en 

cada 3 pacientes de una farmacia recibió un consejo sanitario sin necesitar de 

comprar cualquier medicamento. El valor de los actos equivalentes , medida del 

ahorro producido al Sistema Sanitario, supera los 1.700 millones de euros 

anualmente 1. 

Futuramente los principales desafíos de los farmacéuticos como agentes de sanidad 

se prenden con el envejecimiento de la población y la alta prevalencia de 

enfermedades crónicas, siendo importante una educación para la población 

relativamente a promoción de hábitos de vida saludables y el fornecimiento de 

servicios adecuados 2.  

2. Principal legislación y organismos intervinientes 

• Ley 29/2006, de 27 de Julio, de Garantías y Uso Racional del Medicamento y 

Productos Sanitarios. 

• Ley general de Sanidad , de 14/1986 

• Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica 

en la Comunidad de Madrid 

• Ley 16/1997, de 25 de Abril, de Regulación de Servicios de la Oficina de 

Farmacia 

• Real Decreto 17/18, de 17 de diciembre, sobre receta médica e ordenes de 

dispensación. 
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• Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas 

de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales.  

• Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a 

distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano 

no sujetos a prescripción médica.  

• Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia y en 

Madrid 

Cada Comunidad Autónoma tiene sus criterios propios de reglamentación, siendo la 

Consejería de Sanidad y Consumo la entidad responsable en Madrid, regulando 

todo lo que respecta al abastecimiento de medicamentos a la población. Además de 

la Consejería de Sanidad, el Ministerio de Sanidad también intervén en la regulación 

de las oficinas de farmacia. Es el ministerio que regula los precios de Referencia 

entre otras normas 3 .  

La Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad tiene como su 

dependiente también la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(Agemedsa), cuyo objetivo es garantizar criterios de calidad, seguridad y eficacia de 

los medicamentos, siendo esta un organismo autónomo, responsable pela 

evaluación, autorización, registro y control de estos.  

Logo hay dos organismos importantes a tener en cuenta: el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos y, en la comunidad en esta comunidad, el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

A 30 de Marzo de 2004 ha sido aprobado el Código Deontológico, lo cual fue 

elaborado y propuesto por la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid. Constituí un texto de principios básicos y mínimos, así 

como de conducta ética, a ser adoptados por los farmacéuticos cualquier que sea su 

ejercicio profesional.  

3. Medicamentos y productos sanitarios 

De acuerdo con la Ley 29/2006, son considerados medicamentos: 

• los medicamentos de uso humano fabricados por proceso industrial 

• los medicamentos de veterinario fabricados por proceso industrial 

• las fórmulas magistrales y preparados oficinales 

• los medicamentos especiales 

• las substancies autorizadas en ensayos clínicos  y de investigación  
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Esta ley  prevé los tipos de medicamentos y productos sanitarios, sus definiciones y 

clasificación. Aborda también todas las definiciones relacionados con los 

medicamentos de uso humano, como principio activo, materia prima entre otras 4. 

3.1 Clasificación 9 

Hay diversas clasificaciones de medicamentos, sea por sus condiciones de 

dispensación, financiación, uso, composición, origen, etc.  

a) Relativamente a condiciones de dispensación: 

• Medicamentos publicitarios: también llamados de especialidad farmacéutica 

publicitaria (EFP), son medicamentos destinados al alivio o tratamiento de 

síndromes o síntomas menores.  

• Medicamentos no sujetos a prescripción médica: como los referidos 

anteriormente, son también dispensados por el farmacéutico a su propio 

criterio. 

• Medicamentos sujetos a prescripción médica: con receta ordinaria o de 

estupefacientes. 

• Condiciones especiales: 

• Uso hospitalario (H): solo son dispensados a los hospitales y tienen de ser 

prescritos por médicos adscritos a hospitales. Las oficinas no pueden 

dispensarlos al público. En el acondicionamiento hay la sigla H y no 

comporta cupón precinto de ASSS. 

• Diagnostico hospitalario (DH): necesitan de visado de inspección y su 

cartonaje tiene cupón precinto de ASSS así como el símbolo “DH” en caso 

de financiación por el SNS. 

• Especial control médico (ECM): son aquellos que tienen alta eficacia a nivel 

terapéutico para sus indicaciones, pero son también capaces de provocar 

efectos adversos cuando no utilizados en condiciones muy estrictas. El 

cartonaje debe contar la leyenda “especial control médico” y las siglas ECM.  

b) Relativamente a la financiación por el SNS y otros, están entre los 

financiados: 

• Los medicamentos de aportación normal o reducida 

• Los que llevan visado de inspección: la prescripción y dispensación está 

controlada pelas autoridades sanitarias. Tras la prescripción, es requerido un 

visado y solo con ese visado es posible la dispensación. Este visado es 
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responsabilidad del Servicio de Inspección correspondiente del SNS o de 

otras entidades, o en otros casos, bajo la responsabilidad del médico 

prescriptor en la modalidad de Autovisado.  

• tratamientos de larga duración (TLD) 

• medicamentos genéricos (EFG) 

c) Medicamentos especiales: 

• vacunas y otros medicamentos biológicos 

• medicamentos de origen humano 

• medicamentos de terapia avanzada: génica y celular somática 

• radiofármacos 

• medicamentos homeopáticos e de plantas medicinales 

• gases medicinales 

d) Clasificación anatómica 5 

El programa utilizado en la Farmacia, Nixfarma, utiliza a clasificación anatómica o 

ATC (anatómica, terapéutica y química). Esta consiste en un código alfanumérico 

para cada substancia activa, lo cual tiene 5 grupos de caracteres e indica el grupo 

anatómico principal y subgrupos correspondientes, siendo los dos últimos referentes 

al principio activo Es de referir que hay fármacos que tienen varios códigos una vez 

que tienen varias indicaciones terapéuticas. 

3.2 Símbolos, siglas y leyendas en el cartonaje de las especialidades 

farmacéuticas 6 

El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, regula el procedimiento de 

autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 

humano fabricados industrialmente. Los símbolos, siglas y leyendas son muy 

importantes para una correcta dispensación e custodia de los medicamentos. 

La imagen adjunta  nº1 es un ejemplo del cupón precinto y de los diferentes 

elementos que pueden hacer parte de este 9. Otros símbolos estarán en la cartonaje 

pero no en el cupón. 

3.3 Substancias psicótropas y estupefacientes 7 

Merecen especial destaque estas dos clases debido a todas las especificaciones y 

procedimientos previstos para estos: los psicótropos, debido a sus acciones y 

posibles repercusiones de su utilización, están regulados por El Real Decreto 



Prácticas Tuteladas en Farmacia Comunitaria 

 

5  

2829/1977, de 6 de octubre, relativamente a los medicamentos contiendo 

substancias estupefacientes, están sujetos a una normativa específica para todo a 

que les respecta, desde su fabricación a la dispensación. 

La dispensación de estupefacientes y psicótropos exige una atención excepcional 

debido a naturaleza de estas substancias. Están previstas recetas específicas de 

estupefacientes. En las de psicótropos, sean ellas de SNS o de otras entidades se 

anota el DNI de la persona que viene por el medicamento. Cuando se trata de receta 

electrónica, también se anotan los dados del paciente o persona que retira el 

medicamento, así como del prescriptor. Estos dados serán posteriormente anotados 

en libros destinados a este efecto que se revisaran más adelante. Siempre que se 

hace un pedido de un estupefaciente al distribuidor se tiene de fornecer el vale de 

estupefaciente respectivo. Se adjuntan en anexo nº 2, 3 y 4, ejemplos de una receta 

de estupefacientes, un vale de estupefacientes (necesario a cuándo del pedido a los 

almacenistas del estupefaciente) y una hoja del libro de contabilidad de 

estupefacientes. 

4. Receta médica 8 

Hay varios tipos de recetas y logo diferentes procedimientos de acuerdo con cada 

entidad. Actualmente es un objetivo principal que la prescripción se haga por 

principio activo, dispensando el medicamento de menor precio de su agrupación 

homogénea. El farmacéutico tiene de dispensar los medicamentos prescritos. Su 

substitución solo es posible mediante motivo valido, como la urgente necesidad, 

pero no es posible en todos los casos, quedando imposible de substituir, entre otros, 

las insulinas y los de Especial Control Médico. Todas las recetas son facturadas al 

final de mes en grupos de acuerdo con las diferentes aportaciones y entidades. 

4.1 Recetas del SNS 8 

Las recetas del SNS pueden ser de papel o electrónicas y tienen una financiación 

propia, la cual consiste en diferentes aportaciones variando de acuerdo con la renta 

y se es o no pensionista.  

Las recetas en papel serán válidas, caso reúnan los requisitos específicos 

relacionados con los datos del paciente, datos del medicamento, datos del 

prescriptor e otros como las fechas. Solo serán válidas por diez días naturales(salvo 

casos especiales previstos) a partir de la fecha de prescripción o de la fecha prevista 

de dispensación por el medico prescriptor. Si levan visado de inspección, la validez 

estará de acuerdo con la fecha del visado.  
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Las recetas electrónicas han sido implementadas para simplificar todo el proceso 

desde de la prescripción a la dispensación, siendo en el momento de la 

dispensación necesaria apenas la tarjeta sanitaria (imagen adjunta nº 5). Es una 

más valía tecnológica que agiliza el proceso, reduciendo erros y proporcionando un 

mejor control y más fácil facturación una vez que la transmisión de los dados es 

automática en el sistema informático, siendo apenas necesario enviar las hojas de 

cupones precintos (imagen adjunta nº 6). Este nuevo sistema, todavía en 

implementación para muchos pacientes, ha traído ventajas en la agilidad, seguridad 

y control del proceso global, pero por el contrario parece ter disminuido la 

adherencia à la terapéutica por parte de los pacientes que tienden a solo requerir los 

medicamentos que reconocen en el listado de prescripciones disponibles. 

La financiación está al criterio de la Dirección General de Farmacia y Productos 

Sanitarios y consiste en topes de aportación, que es el % del precio del 

medicamento que será cobrado en la farmacia, cuyos códigos vienen impresos en la 

receta. Cuando no vienen en la receta es necesario consultar el Identificación de 

Pacientes y aportación farmacéutica (https://ipaf.sanidadmadrid.org/) de forma a 

saber cuál es el % de aportación del paciente. 

Tabla 1 - Códigos en las recetas del SNS 

TSI 

código correspondiente al % de 

aportación 

001 – isentos 

002 – 10% 

003 – 40% 

004 – 50% 

005 – 60% 

ATEP 
accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional 

NOFIN 
para recetas de medicamentos y 

productos sanitarios no financiados 

 

La aportación es el valor que será cobrado en la farmacia y es definida de acuerdo 

con las rentas, logo el sistema reembolsará los pacientes.  Los pensionistas, tienen 

un tope mensual de aportación.  
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Las recetas ordinarias del SNS son muy parecidas con las de estupefacientes, las 

otras entidades tienen recetas propias, algunas funcionan con talonario de recetas y 

logo hay también las privadas. 

4.2 Otras entidades 

Existen varias entidades con receptas propias como Muface (para funcionarios del 

Estado), Isfas (para las fuerzas armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial), 

teniendo una aportación de 30%. 

4.3 Especial Control Medico 

Existen algunas medidas de control especial para la dispensación de determinados 

productos, estando estas establecidas por la Consejería de Sanidad. Todos los 

meses se envía un parte mensual de todos los ECM dispensados (imagen adjunta 

nº7) à la Consejería de Sanidad. 

Son considerados ECM: 

Tabla 2 - % de aportaciones 
Pensionistas  Activos 

0% 

• Pensiones no contributivas 

Activos se: 

• parados que han perdido derecho al 

subsidio de desempleo 

• síndrome toxico y discapacidad 

• rentas de integración social 

• tratamientos derivados de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional 

0% 

10% 

con limite 

mensual de 8 

Rentas inferiores a 18.000 40% 

10% 

con limite 

mensual de 18 

Rentas entre 18.000 y 100.000 50% 

10% 

con limite 

mensual de 60 

Rentas iguales o superiores a 100.000 60% 
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• Las especialidades de diagnóstico hospitalario 

• Los productos que tienen el cupón precinto diferenciado 

• Los productos dietoterápicos y dietas de nutrición enteral 

• Los extractos hiposensibilizantes y vacunas bacterianas 

• Las medias de compresión normal 

• Los inhibidores de la HMG CoA Reductasa prescritos para pacientes con 

hipercolesterolemia familiar heterocigótica. 

Requisitos para la dispensación de Medicamentos y Productos ECM 

• Solo con receta medica 

• Requiere visado de inspección 

• Se anota la dispensación en el libro recetario 

• No se pueden substituir 

• Es necesario enviar una declaración en anexo propio a la Consejería de 

Sanidad con los ECM dispensados mensualmente. 

4.4 Autovisado 

La modalidad de autovisado, es un control menor, en que el prescriptor puede firmar 

la receta y es válido para prescripciones de absorbentes para incontinencia urinaria 

e algunos antipsicóticos en pacientes con más de 75 anos. 

5. Farmacia Paloma Martínez Sarri 

Yo hice mis prácticas en la Farmacia Paloma Martínez Sarri, también conocida como 

Farmacia Tribunal. El horario de atendimiento al público es de lunes a viernes de las 

9.30 a las 21.30 (sin pausa para siesta al contrario de la mayoría) y sábados por las 

mañanas. Yo he trabajado todos los días hábiles de las 9:30 a las 17:00.  Más allá 

de la farmacéutica titular, Paloma Martínez Sarri, el equipo está formado por más 3 

farmacéuticos. 

5.1 Descripción de los pacientes 

Situada en el barrio de Malasaña, junto al Tribunal de Cuentas de Madrid, en una 

zona central y también residencial, cuenta en la mayoría con pacientes fijos e 

fidelizados, con bastante confianza en los farmacéuticos, todavía tiene también 

clientes que apenas están de paso debido à la zona de Madrid donde se sitúa.  Una 

parte significativa de los pacientes son una populación mayor que procura 

principalmente su medicación crónica y habitual, así como el acompañamiento típico 

(la medición de la presión arterial, por ejemplo). Tiene también un grupo de clientes, 
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mayoritariamente mujeres, que confían mucho en la titular para consejo 

farmacéutico, principalmente en la área cosmética, homeopatía e naturopatía.  

5.2 Descripción física y organización de la oficina de farmacia 

Relativamente al espacio físico, es una farmacia recientemente renovada, con una 

grande área destinada al atendimiento donde está expuesta la principal cosmética, 

una zona dedicada a naturopatia y homeopatía, vitamínicos, cuidados de higiene 

personal, como dentífricos, cuidados capilares y alguna parafarmacia. Tiene una 

área amplia con dos ordenadores para atendimiento y una única mesa ancha de 

donde también están colocados productos de compra “por impulso”. Hay otro 

ordenador destinado mayoritariamente a la recepción y gestión de pedidos y 

encargos. En la área junto al público están la mayoría de las especialidades 

farmacéuticas, en estantes y cajones deslizantes. Las zonas que no son de acceso 

al público incluyen la rebotica, una zona de escritorio, en el piso inferior esta un 

almacén, el laboratorio y el baño. Los escaparates son cambiados a cada 9 o 12 

días con promociones e de acuerdo con la época del año.  

5.3 Tenencias obligatorias en la farmacia 9 

a) Libros oficiales 

1. Libro recetario (imagen adjunta nº 8), donde se apuntan: 

• Fórmulas magistrales 

• Medicamentos que incluyen sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes 

• ECM 

• Medicamentos de uso humano a emplear en veterinaria 

2. Libro oficial de contabilidad de estupefacientes 

3. Real Farmacopea Española 

4. Formulario Nacional 

5. Libro de matriculación del personal 

6. Libros de registros de contabilidad 

b) Existencias mínimas 

De acuerdo con la Ley 19/1998 las farmacias tienen de disponer de existencias 

mínimas de determinados medicamentos, todavía apenas están fijadas las 

existencias mínimas de estupefacientes: 3 envases de 1 ampolla de cloruro mórfico 
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de 0,01 gramos, con objetivo de en ningún caso existan demoras en la atención a un 

paciente con dolor.  

5.4 Medicamentos, productos sanitarios e parafarmacia 

5.4.1 Adquisición 

Las farmacias deben adquirir los medicamentos y productos sanitarios de acuerdo 

con las necesidades de los pacientes y de acuerdo con la gestión más favorable 

para la oficina, garantiendo siempre su fornecimiento adecuado y las mínimas 

rupturas de stock posibles. Por ley, solo pueden ser adquiridos medicamentos 

registrados en España. Las especialidades farmacéuticas de uso hospitalario solo 

pueden ser adquiridas para dispensación a hospitales y clínicas debiendo justificarse 

su adquisición a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Las farmacias adquieren medicamentos por pedidos diarios  a los 

distribuidores/almacenistas y logo a los laboratorios. Los pedidos diarios son 

informatizados y semiautomáticos, siendo generado por el sistema informático un 

pedido de acuerdo con las ventas y los mínimos establecidos para cada producto, 

logo esta lista es revisada por el farmacéutico y enviada. Las compras a laboratorios 

pueden ser vía delegados o vía transfer del laboratorio al almacén.  

Las farmacias tienen de estudiar sus compras y cuales almacenes y laboratorios les 

ofrecen tanto los productos que procura así como las mejores condiciones 

comerciales.  

Además de las compras directas a los laboratorios, la farmacia trabaja diariamente 

con dos proveedores: Cofares e Farmacen (Alliance). De Alliance llega un pedido 

todas las mañanas, correspondiente al pedido automático de la noche anterior e 

además pedidos extra por teléfono al largo del día. De Cofares llegaban en general 

3 pedidos más durante as mis practicas pasaran a fornecer un nuevo servicio extra, 

en el cual entregan dos veces más, una pelas 13h e otra pelas 19h, si así se 

requiere. 

La gestión de todos los productos es garantida con la ayuda del sistema informático 

Nixfarma. Las compras son una parte muy importante para la buena gestión 

financiera de la farmacia, una vez que comprar a los laboratorios siempre que 

posible e realizar buenas encomiendas ofrecen beneficios económicos interesantes. 

Más allá del beneficio económico, siempre que se compra algo hay que ponderar la 

rotación de stocks, compras, épocas del año, entre otros factores condicionantes del 

suceso de las ventas. La mayoría de los medicamentos genéricos de la farmacia son 
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Cinfa, hay una buena colaboración entre las dos entidades. Cuando son 

medicamentos que no tiene gran procura, siempre tenemos la posibilidad de 

encargar para la persona lo que busca e tener disponible con la máxima brevedad.  

5.4.2 Recepción 

Cuando se reciben productos hay que revisar cuantitativamente, conferir el estado 

de conservación (aquí la primera cosa es acondicionar correctamente los 

termolábiles), caducidad y otras situaciones específicas de cada encargo, 

verificando también se los albaranes están de acuerdo con los pedidos 

informatizados. Los albaranes se archivan para devoluciones/incidencias y logo 

contabilidad.  

la revisión de los pedidos, tengan eles origen en los almacenistas o laboratorios es 

importante para mantener una boa gestión de los productos: Verificar se no están 

pedidos trocados, se están entregues en condiciones perfectas y más allá, a nivel 

interno mantener una boa gestión de las fichas de producto actualizadas con los 

códigos nacionales e la concordancia entre o stock físico e informático, evitando 

erros de stock y rupturas o excesos que levan siempre a pierdas económicas. 

5.4.3 Custodia 

Es importante la organización de los medicamentos, logo hay en la rebotica una 

grande área principalmente de productos adquiridos directamente a los laboratorios. 

La colocación y organización debe ser siempre de forma conocida como FIFO “first 

in, first out”, de forma a minimizar as pierdas por caducidades y con una orden 

lógica, como a orden alfabética, haciéndose también la separación entre 

comprimidos, pomadas, soluciones cutáneas, jarabes, productos para ojos, 

productos destinados a inhalación, etc.  

Es necesario un controlo de temperaturas todos os días, una vez al día, tanto de las 

áreas comunes como de la nevera de forma a garantizar un control de calidad de los 

medicamentos almacenados, registrando los máximos y mínimos por zona. La 

nevera debe estar entre 5 +- 3ºC y las áreas de temperatura ambiente entre 15-

30ºC.  

El controlo de caducidades de todos los productos se realiza una vez al mes, a partir 

de un listado producido automáticamente por el sistema informático. Se verifican y 

retiran los caducados y los con caducidad próxima, se revisan y actualizan las 

fechas. Los retirados serán devueltos a los almacenistas y laboratorios. 
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Más allá de devoluciones por caducidades, también se puede devolver productos 

que fueran entregues defectuosos, se fueran retirados por las autoridades sanitarias, 

o se han sido erradamente pedidos o han venido por  equivoco.  

Durante mis practicas participe también ella realización de un inventario que duró un 

fin de semana completo. El inventario tiene como objetivo organizar el stock 

correctamente, corrigiendo errores, eliminando caducidades ultrapasadas y 

productos obsoletos así como melojar la organización de los productos. 

5.5 Dispensación y automedicación 

El farmacéutico es responsable pela dispensación y tiene de tener atención al 

paciente que la medicación se destina: se tiene condiciones como alergias o 

intolerancias cuyos medicamentos posan despertar reacciones adversas. Debe 

también garantir que el paciente reciba toda la información de utilización, la pauta e 

consejos específicos.  

Es papel del farmacéutico estimular el uso racional del medicamento, mereciendo su 

especial atención en casos de automedicación  y de la utilización de medicamentos 

no sujetos a receta médica. La farmacia es la primera opción de una grande parte de 

la población para resolver enfermedades menores y procurar consejos que mejoren 

su calidad de vida.  

5.6 Áreas de actuación y servicios 

La farmacia ofrece una amplia gama de productos y servicios para todos los 

públicos-objetivo. Cualquier servicio ofrecido por la farmacia, además de la simples 

dispensación de medicamentos y venda de parafarmacia, aporta valor añadido y son 

un factor más de fidelización de los pacientes, los cuales sienten la disponibilidad de 

una oferta variada que corresponde a sus expectativas. Como cualquier 

estabelecimiento, más allá de una institución sanitaria, la farmacia necesita de 

garantir la rentabilidad económica.  

5.6.1 Homeopatía y plantas medicinales 

La farmacia Tribunal es procurada por pacientes adherentes a homeopatía y a las 

terapias naturales, debido a la especialización de la titular Paloma, teniendo así 

muchos clientes fidelizados en esta área. Dispone de una grande variedad de 

productos de diferentes laboratorios homeopáticos y dedicados a naturopatía mas 

confían principalmente en el consejo farmacéutico de Paloma. 
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5.6.2 Dermofarmacia 

Hay una enorme variedad de productos cosméticos, desde los dedicados al cuidado 

de la piel y pelo, higiene bucal y solares a los más específicos como los infantiles, 

los decorativos, estando todos abordados en legislación específica, diferente de la 

prevista para los medicamentos. 

Aquí la principal diferencia entre la cosmética farmacéutica y la disponible en tiendas 

y supermercados es el consejo farmacéutico, punto fuerte que las farmacias deben 

aprovechar. Trabajar cosmética es bastante importantes una vez que ofreciendo una 

gama de cosméticos interesante y valorada por las clientes, garante la fidelización 

de estas y compras significativas, con rentabilidad para la oficina. Disponer líneas 

completas a variadas, de diferentes gamas de precios y destinadas diferentes 

públicos, destacando a Vichy e a Nuxe, garante satisfacción de los clientes.  

Es de destacar que cuenta con una línea propia de cosméticos exclusiva, 

desarrollada por la Titular, Pharmavin, (imagen adjunta nº 9) la cual es producida por 

un laboratorio de mayores dimensiones externo à farmacia y que tiene ya una boa 

aceptación y procura.  

5.6.3 Peso, determinaciones bioquímicas e tensión arterial 

Como servicios complementares son realizadas mediciones de tensión arterial 

gratuitamente, un servicio muy apreciado por todos los pacientes que pueden de 

esta manera controlar su tensión sin gastos monetarios. 

Hay también una balanza para adultos y bebes y se realizan algunas 

determinaciones bioquímicas utilizando el Reflectron. Esto equipamiento permite la 

determinación rápida a partir de una gota de sangre de los triglicéridos, colesterol 

total, ácido úrico y creatinina. Se hace también, utilizando un kit Food Detective, la 

detection de intolerancias/alergias alimentarias (imagen adjunta nº 10) 

5.6.4 Alimentación 

En la Farmacia Tribunal se realiza un bueno acompañamiento de los pacientes que 

procuran esencialmente la pérdida de peso, con consejo gratuito, siéndoles inclusive 

fornecidas dietas semanales a los que asir o desean. Es también posible la 

realización del teste de intolerancias para quien se quiera testar, a través de un kit 

de simples realización que fornece resultados rápidos.  

Con lo creciente interese en la promoción de la salud a partir de la dieta, las 

farmacias de oficina tienen potencial para aprovechar en esta área. Desde consejos 
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a planos de alimentación, pasando por opciones específicas como barritas y batidos 

substitutas de comidas, leches de niños, otros tipos de alimentación como por 

ejemplo sin gluten o lactosa, son ejemplos de la posible actuación de las farmacias.  

Las consultas farmacéuticas en la área nutricional son para los pacientes una 

comodidad y una ventaja una vez que no lo encaran como una consulta a un 

especialista pero si lo encaran como una conversación con alguien más cerca y que 

se lo conoce, como es su farmacéutico.  

El farmacéutico debe tener formación e información en la área de la nutrición, 

además del básico para la populación común, de forma a poder informar e dar 

consejos en situaciones específicas como es el caso de las embarazadas, lactantes 

y algunas intolerancias más comunes. Cada vez más las personas de interesan 

pelas propiedades de los alimentos y de los beneficios que pueden tirar de su 

consumo, siendo aquí también las informaciones del farmacéutico muy valoradas 

pelos pacientes.  

La alimentación enteral encontrase prevista por Sanidad y están abonados 

productos figurados en un listado con este fin, desde PDC (productos dietoterapicos 

complejos) y NED (nutrición enteral domiciliaria), estando identificados con la letra D 

de Dietoterápico. 9 

5.6.5 Fórmulas Magistrales 10 

En el laboratorio son realizadas diversas fórmulas magistrales, tiendo inclusive 

algunos productos como Minoxidil 5% ya preparados para venda. Las fórmulas 

magistrales son anotadas en el libro recetario y cumplen legislación específica que 

será abordada más a delante cuando abordado el Taller de Formulación. 

5.6.6 Venda online 11 

Recientemente, e todavía en fase de ajustes, ha sido lanzada la página web, 

www.farmaciatribunal.es, en la cual será posible adquirir la mayoría de los productos 

disponibles, así como un blog e una página en las redes sociales complementares al 

website, donde son compartidos contenidos informativos, promocionales, entre 

otros. 

5.6.7 SIGRE 12 

Con la creciente preocupación por el ambiente y la responsabilidad social, ha 

surgido el SIGRE, Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases. Es un 

sistema de reciclaje, en que la destruición es controlada de forma a evitar 
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contaminación o accidentes. Los pacientes traen a la farmacia los medicamentos 

que tienen caducados o los que no usan más y estos son en bolsos propios 

transportados pelos distribuidores almacenistas para su tratamiento adecuado. 

En la Farmacia Tribunal hay una óptima aceptación de los pacientes, siendo que 

algunos van allá únicamente para llevar medicamentos al SIGRE. 

5.7 Marketing e merchandising 

Además de instituciones de sanidad publica, no se puede olvidar que las farmacias 

son una empresa como cualquier otra, donde hay que garantir su sostenibilidad en 

el actual mercado competitivo. 

“ el 55 por ciento de las compras realizadas en la farmacia son impulsivas, y dentro 

de éstas el 20 por ciento se efectúa por recomendación, el 14 por ciento 

simplemente por impulso, el 12 por ciento está planificada y el 9 por ciento es 

recordada. De esta forma cobran especial importancia dos elementos: el 

farmacéutico y/o su personal y la ubicación de los productos” 13 

El marketing tiene como objetivo vender cada vez más y mejor, proporcionando un 

servicio excelente. Procurase a través de ello criar una buena imagen de la empresa 

junto de los clientes. El Merchandising consiste en la colocación de los productos en 

los locales adecuados, de forma y en la época adecuada, al precio también 

adecuado para el cliente. Procura apoyar incrementar las ventas, transmitir 

mensajes y conocimiento, llevando así a la creación deseos de compra y fidelizando 

clientes, a través de ventas cruzadas, por ejemplo. 13 

Controlar todo el ambiente de la farmacia es fundamental, siendo algunos ejemplos 

de lo que se puede controlar: los escaparates funcionan criando atracción para el 

interior. El ambiente en la farmacia puede ser más o menos sugestivo a las 

compras, las promociones y campanas deben ser adaptadas a la época del año y al 

tipo de pacientes de la farmacia. 13 

5.8 Opinión personal de las practicas tuteladas 

Durante mis practicas he acompañado a todo el día a día de la farmacia, auxiliando 

los diferentes elementos da equipa, así como realizando tareas de forma 

independiente al longo del tiempo de evolución. Aprendí con los procedimientos 

rutineros así como con las novedades que emergían. Las mayores dificultades que 

he encontrado fueran con el idioma,  los diferentes nombres comerciales y también 
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con os productos de homeopática e naturopatia, con los cuales todavía no había 

tenido ningún contacto.  

Relativamente a suplementos e cosmética, tuve formaciones regulares por parte de 

los representantes de las marcas y laboratorios y que me ayudaran a comprender un 

poco mejor. Toda la área de parafarmacia es una novedad una vez que en la carrera 

poco aprendemos sobre este. Lo que más me he ayudado a aprender era asistiendo 

e escuchando al consejo farmacéutico de mis compañeros. En adicción, la titular, 

regularmente se reunía conmigo y me siempre me ensenaba cosas muy útiles, 

explicando de forma sucinta muchos de los principales grupos farmacológicos, 

abordando aspectos puntuales y directos de determinados fármacos, hablábamos 

también mucho de la legislación y de los procedimiento reglamentares en una 

farmacia. Siempre tuve libertad de preguntar sobre todo, exponiendo todas las 

dudas, oportunidad de leer sobre los nuevos productos que llegaban, intentando 

siempre aprender un poco. 

Pienso que fue un bueno periodo de prácticas, donde tuve oportunidad de conocer 

una realidad diferente de la de mi país y una buena introducción en una oficina de 

farmacia una vez que fue la primera vez que he trabajado en farmacia comunitaria. 
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B. Facultad de Farmacia 

1. Talleres 
El programa de prácticas tuteladas de la Facultad de Farmacia de la UCM se 

compone, además de la práctica en Oficina de Farmacia, de una serie de talleres 

cuyo objetivo es complementar la enseñanza de la farmacia. Yo asistí a estos 

talleres, los cuales eran de carácter obligatorio y se realizaran una vez a la semana. 

Los talleres fueran realizados en grupos reducidos de forma a proporcionar a todos 

un aprendizaje más completo y personalizado. En algunos de estos hubo una 

componente de evaluación como parte de la nota final.  

Temas de los Talleres: 

• “Como redactar un trabajo científico?” (30 de septiembre y 3 de noviembre - 

en el inicio de los talleres como introducción a los trabajos y en el final como 

forma de esclarecimiento de dudas e de orientación) 

• Atención Farmacéutica (6 de octubre) 

• Calidad y Formulación Magistral (13 de octubre) 

• Dispositivos (20 de octubre) 

• Comunicación (27 de octubre) 

• Casos de “role play” sobre dispensación (10 de noviembre) 

1.1 Atención Farmacéutica 14 

En ese taller se ha abordado el entorno multidisciplinar del farmacéutico, lo cual 

debe aportar conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes en relación con la farmacoterapia y sus objetivos. 

De acuerdo con los datos estadísticos “en España, más de la mitad de los pacientes 

con enfermedades crónicas un cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito” y 

“un tercio de las visitas a los servicios de urgencias son consecuencia de un 

resultado no deseado del medicamento, de los cuales más del 70% son evitables” ,  

se puede observar la importancia del Consejo Farmacéutico para la sociedad.  

Nos ha sido distribuida e analizada la Guía Práctica para los Servicios de Atención 

Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria. Esta guía procura potenciar y auxiliar la 

actuación de los farmacéuticos junto de los pacientes en todo lo que dice respecto a 

la práctica de la Atención Farmacéutica. Esa práctica requiere una actitud proactiva 

en cada uno de las acciones de Dispensación, Indicación y até Seguimiento 

Farmacoterapeutico. 
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a) Dispensación 

Es importante más que simplemente fornecer la medicación, se fornezca toda la 

información del uso, las posibles reacciones adversas, entre otras que sean 

pertinentes.  

b) Indicación Farmacéutica 

La indicación se centra sobre todo en la dispensación de medicamentos utilizados 

para procesos auto limitados o menores y es una función muy importante una vez 

que este acto es de total responsabilidad del farmacéutico y de su conocimiento. 

Hay medidas estandarizadas que permiten apoyar el profesional en estas 

situaciones. 

c) Seguimiento Farmacoterapeutico 

El objetivo es detectar problemas relacionados con medicamentos (PRM) de forma a 

prevenir o minimizar los resultados negativos asociados a la medicación. Es un 

servicio que en colaboración con el paciente se haz un acompañamiento de su 

estado de salud y farmacoterapia.  

d) Farmacovigilancia 

Fue abordado también como los farmacéuticos son agentes fundamentales del 

proceso de Farmacovigilancia, identificando posibles PRM y RNM y como 

notificarlos, siendo su objetivo identificar y prevenir los riesgos asociados a los 

medicamentos.  

El Sistema Español de Farmacovigilancia recorre y elabora las notificaciones de 

reacciones adversas. En la farmacia, hay que comunicar al Centro Regional de 

Farmacovigiancia mediante una tarjeta para ese efecto o vía electrónica. 

1.2 Calidad y Formulación magistral 10 

El Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, aprueba las normas de correcta 

elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

En esto taller se ha hecho una introducción teórica acerca de calidad y formulación 

magistral y abordados los siguientes temas: 

• El objetivo de la formulación magistral actualmente 

• Procedimientos de garantía de cualidad 

• Documentos obligatorios 

• Calculo de precio 
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Además de la formación teórica e ejemplos prácticos, como componente de 

evaluación, realizamos en la farmacia una formulación à elegir, cuyo único criterio 

seria no ser liquida.   

Yo he preparado, con ayuda de Mariluz una pomada de propionato de testosterona 

en vaselina, la cual ha sido entregue la semana siguiente en el taller, juntamente con 

toda la documentación necesaria, envase adecuado y precio. Todos los documentos 

que se adjuntan (nº13 al nº16): 

- Envase preparado de 50 mL de Propionato de testosterona en vaselina 

- PNT: procedimiento normalizado de formula no tipificada 

- Información al paciente 

- Guía de Elaboración, control y registro 

- Valoración 

1.3 Dispositivos 15 

a) Terapia inalada 

Saber manejar los dispositivos, ensenándoselos a los pacientes es parte del consejo 

farmacéutico. No siempre los pacientes fueran correctamente instruidos por el 

médico y el manejo es fundamental para el éxito de la terapia inhalada.  

La vía inhalatoria es la vía de predilección para la administración de fármacos 

broncodilatadores y antiinflamatorios, permitiendo una acción muy rápida, especifica 

y con baja incidencia de efectos secundarios. El entrenamiento del paciente es muy 

importante para el uso correcto: la dosis administrada y el local de deposición es 

muy importante para el suceso de la terapéutica. 

Se ha revisto los diferentes tipos de inhaladores (imagen adjunta nº 11) y cámaras 

de inhalación, respectivas ventajas e inconvenientes, técnica de administración, 

entrenamiento y factores que influencian el éxito del tratamiento farmacológico. 

Hasta 40% de los pacientes manipula el aerosol errado por eso es muy importante el 

enseñamiento del farmacéutico para que la manipulación sea correcta. Es también 

de referir que deben siempre enjuagarse la boca y que no debe abusar del 

inhalador, sobrepasando el número de inhalaciones. La orden de administración 

debe respectar: primero broncodilatadores b2 adrenérgicos, anticolinérgicos y por 

último los que incluyen glucocorticoides siempre con unos 30 segundos de 

separado. 
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b)Terapéutica de Insulinas 

Además de los inhaladores, también fue abordada la terapéutica de insulinas. Eso 

es muy importante no solo para los pacientes, una vez que eses son muy bien 

instruidos en los hospitales pero para poder esclarecer sus dudas y también para 

poder auxiliar sus familiares en momentos de crises y que tengan de ser asistidos 

por ellos. Se abordaran las diferentes insulinas y los diferentes dispositivos (imagen 

adjunta nº 12),  así como sus ventajas e inconvenientes para las diferentes 

personas.  

c) Sistemas personalizados de dosificación 

Por último, abordamos los SPD – sistemas personalizados de dosificación – que 

consisten en la preparación individualizada de la terapéutica. Consiste en un 

contenedor cerrado donde se disponen los comprimidos e/o capsulas que el 

paciente debe tomar a cada día y hora así como la información de dosis de además 

formas farmacéuticas y su aplicación. Es un sistema de uso fácil y cómodo, que se 

supone mejorar el cumplimiento terapéutico pero todavía no muy utilizado. 

1.4 Comunicación 16 

Más allá de la atención farmacéutica, la forma de comunicar es otro de los siete 

papeles referidos por FIP para un “farmacéutico siete estrellas” y saber comunicar 

con los pacientes de forma eficaz es fundamental.  

El taller de comunicación ha abordado:  

• la importancia de una entrevista correcta en la farmacia 

• principales etapas de lo que es comunicar con los pacientes, sus objetivos y 

barreras 

• la importancia de la comunicación no verbal 

• Como hablar en publico 

• Ejercicios y autoevaluación 

1.5 Como redactar un trabajo científico  

Ha sido abordado el trabajo de investigación en farmacia comunitaria y como 

escribirlo. En mi opinión fue muy útil una vez que se ha abordado con pormenor 

como escribir un artículo científico, todas las partes que lo constituyen y también se 

ha revisado los ítems básicos del análisis estadístico. 
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1.6 Casos de “role play” sobre dispensación 

Esto taller fue principalmente una componente de evaluación, en el cual cada aluno 

individualmente actuó como farmacéutico, frente a un profesor que le presentaba un 

caso como se dé un paciente se tratase.  

Fueran abordados diferentes temas similares a situaciones rutineras que se pasan 

todos los días en la farmacia, desde indicación farmacéutica, efectos adversos y  

contra-indicaciones, interacciones, utilización de dispositivos médicos.  

No final fue realizada una discusión dé los diferentes casos e sobre lo que fue bien y 

mal dicho y lo que se debería acrecentar.  

2. Trabajo de investigación 
Fue realizado un trabajo de investigación en farmacia comunitaria cuyo tema de este 

ano fueran las patologías intestinales. Los objetivos de la realización de esto eran 

fomentar los conocimientos sobre investigación en atención farmacéutica, manejar 

las técnicas de investigación y comunicación con el paciente y desenvolver un 

trabajo con interés profesional. Este trabajo fue direccionado por un profesor 

asociado coordinador, Felisa Repilado, y realizado en grupo de 3 elementos. 

La investigación ha consistido en el estudio de los aspectos del tema tratado, en la 

realización de encuestas a los pacientes, análisis estadístico, elaboración del trabajo 

escrito en formato articulo y presentación oral del mismo. 

En grupo, elegimos como tema las intolerancias alimentares, con objetivo de 

estudiar el conocimiento de los pacientes portadores de intolerancias e también de 

individuos que, no siendo intolerantes o alérgicos optan por una alimentación sin 

ciertos alimentos. Así, hemos hecho un estudio que detallo, entre otros, cuales las 

intolerancias dos individuos, los síntomas, como diagnosticaran, etc.  

Además del estudio bibliográfico e del desenvolvimiento del trabajo, pienso que la 

componente más interesante fue la realización de las encuestas una vez que 

requirió un contacto directo con las personas: cada encuesta era una conversa 

diferente en que conocíamos la actitud de las personas relativamente à su 

intolerancia, lo que nos permitía también dar consejos. Con el  trabajo fue posible 

llamar la atención para la importancia de la actuación farmacéutica a nivel da 

educación de las poblaciones, para reconocieren los señales e síntomas, 

posibilitando un diagnóstico de más individuos, así como fornecer la mejor 

información a los mismos cuando diagnosticados, garantido les una mejor cualidad 

de vida. 
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Con lo que he aprendido, escribí un artículo para el blog de la farmacia, con carácter 

informativo acerca das reacciones adversas a alimentos y de la posibilidad de 

testaren sus intolerancias alimentarias en la farmacia con el kit Food Detective.
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ANEXOS 

1. Ejemplo de un cupón precinto 
Retirado del libro "Prácticas tuteladas en Farmacia Comunitaria” 9 

 

 

2. Receta oficial de estupefacientes 
Similar a las normales pero con la inscripción "RECETA OFICINAL 

ESTUPEFACIENTES" 9 
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3. Vale de Estupefacientes 9 

 

4. Hoja del libro de contabilidad de estupefacientes 9 

 

5. Tarjeta sanitaria  
retirado del Portal de Salud de Madrid 
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6. Hoja de cupones precintos de prescripción electrónica 

 

7. Parte Mensual de ECM 
Todos los meses se rellena e envía ese informe con los ECM dispensados 

 



Prácticas Tuteladas en Farmacia Comunitaria 

 

xiv  

8. Hoja del Libro Recetario 

 

9. Línea Pharmavin 
Línea desarrollada por la titular Paloma Martinez Sarri 
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10.  Kit Food Detective 

 

11. Taller de Dispositivos: inhaladores 

 

12. Taller de Dispositivos: insulinas 
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13. Taller de Formulación Magistral 
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14. Taller de Formulación Magistral: Procedimiento Normalizado de 

formula no tipificada 

NOMBRE Y/O COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

Propionato de testosterona en vaselina. 

Parafina líquida = Vaselina líquida = aceite mineral = petrolato líquido = aceite de vaselina. 

Vaselina filante = Parafina blanda = Vaselina blanca = Vaselina oficinal = Petrolato blanco = 
Jalea mineral blanca = Jalea de petróleo blanca. 

FORMA FARMACÉUTICA 

Pomada. 

COMPONENTES   %  gramos 

Testosterona propionato              2%           2g  

Vaselina filante                             93%         93g 

Parafina líquida                             5%           5g        

MÉTODO DE ELABORACIÓN 

PN de elaboración de pomadas (PN/L/FF/006/00). 

1. Se pesan las materias primas según el procedimiento de pesada (PN/L/OF/001/00). 

2. En un mortero se pulveriza el propionato de testosterona y se añade la mínima 
cantidad de vaselina líquida para obtener una pasta homogénea. 

3. Por último, se incorpora la parafina filante en cantidad suficiente para el total de 
fórmula a preparar. 

CONTROLES ANALÍTICOS 

Evaluación de los caracteres organolépticos. 

MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO 
Envase crema opaco. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Mantener herméticamente cerrado, protegido de la luz y a temperatura inferior a 25ºC. 

CADUCIDAD 

En condiciones óptimas de conservación el plazo de validez es de tres meses. 
 

O.O.F.F. 

MARTÍNEZ 

SARRI 

c/Apodaca nº8 

 

Procedimiento Normalizado de 
Fórmula no Tipificada 

Propionato de testosterona 
en vaselina 
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15. Taller de Formulación Magistral: Información al Paciente 
 

O.O.F.F. 
MARTÍNEZ 
SARRI 
c/Apodaca nº8 

 Propionato de testosterona 
en vaselina 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Oficina de farmacia (Nombre, dirección y número de teléfono) 

O.O.F.F. Martínez Sarri. C/Apodaca nº8. Telf: 915223985 

Composición cualitativa y cuantitativa completa, al menos, de los principios activos y 
de los excipientes de declaración obligatoria. 

Testosterona propionato       2% 

Vaselina filante     csp         50 g 

Forma farmacéutica, dosis unitaria y número de dosis. 

Pomada. 

Vía de administración. 

Vía tópica. 

Posología y frecuencia de administración. 

Según lo indicado en la receta. 

Normas para la correcta administración. 

Aplicar sobre una zona de piel limpia, seca y sana. Lavarse las manos con agua y jabón 
después de la aplicación. 

Condiciones de conservación, si procede. 

Mantener herméticamente cerrado, protegido de la luz y a temperatura inferior a 25ºC. 

Advertencia.  

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 

Precauciones de empleo en determinados grupos de población 

Embarazo: Categoría X de la FDA. Los andrógenos causan virilización de los genitales 
externos, del feto femenino (p.e. clitomegalia, desarrollo vaginal anormal y fusión de las 
formas genitales para formar una estructura similar a la escrotal). El grado de 
masculinización está relacionado con la cantidad de fármaco y la edad del feto y es más 
probable cuando se administran durante el primer trimestre. En este caso, el riesgo potencial 
embriotóxico y/o teratógeno supera claramente el teórico beneficio terapéutico, por lo que los 
andrógenos están contraindicados en mujeres que están o pretenden estar embarazadas. 
Por ello, se recomienda a las pacientes en edad fértil que adopten medidas anticonceptivas 
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eficaces durante todo el tratamiento y, eventualmente, algún tiempo adicional después del 
mismo. Las mujeres embarazadas deben evitar el contacto con las zonas de aplicación de 
este medicamento. Este producto puede tener efectos adversos virilizantes sobre el feto. En 
caso de contacto, lavar con agua y jabón lo antes posible. 

Lactancia: Se ignora si ese medicamento es excretado en cantidades significativas con la 
leche materna, y si ello pudiese afectar al niño. Se recomienda suspender la lactancia 
materna o evitar la administración de este medicamento. 

Niños: No está indicado para el uso en niños. Su uso en varones menores de 15 años no ha 
sido clínicamente evaluado. 

Ancianos: A partir de los 45 años el riesgo de hipertrofia prostática y carcinoma prostático 
puede estar aumentado, por lo que se aconseja realizar exploración de la próstata con 
medida de la concentración sérica de antígeno prostático específico antes de iniciar el 
tratamiento. Durante el tratamiento deben realizarse controles periódicos de la función 
prostática. 
 

16. Taller de Formulación Magistral: Elaboración, control y registro 
 

O.O.F.F. 

MARTÍNEZ 

SARRI 

  c/Apodaca nº8 
 

 
 

GUÍA DE ELABORACIÓN, CONTROL Y REGISTRO 
IMPRESO PNT/FF/001 IMP1 

 

Nombre: Pomada de Testosterona Propionato 2%  

Composición: Testosterona propionato, Vaselina liquida medicinal, Vaselina filante 

Modus operandi: ver PNT adjunto 

Utillaje utilizado: ver PNT adjunto 

Registro/Lote:  

Fórmula Farmacéutica: pomada 

Cantidad elaborada: 100g 

Fecha de elaboración: 16/Octubre/2015 

                                                      Datos de las Materias Primas 

Principios activos                   Número de Control o Lote Cantidad Pesada 

Testosterona propionato 0044524 2g 

Vaselina liquida 0046967 5g 

Vaselina Filante 0042465 23g 
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                                                  Datos del Material de Acondicionamiento 

Tipo Numéro de Control Cantidad 

Tarrina plástico 100ml   1 

                                                                Personal Elaborador 

Farmacéuticos: Mª Luz Arcos Leal 

Auxiliares:  

                                                                Control de calidad 

Aspecto límpido, sin impurezas, control estabilidad conforme  

Fecha de caducidad:  

Número de registro del Libro Recetario: 

Observaciones: 

Decisión final: 

Aceptar 

Rechazar 

Firma y Fecha del Farmacéutico Responsable: 

 

	

17. Taller de Formulación Magistral: Valoración 
Valoración FM= Honorarios profesionales + Principio activo + excipientes + envase + 

IVA 4% 

Honorarios profesionales (PX5)______________ 2.263489 X 5= 11.317445 €  

Principios activos (1g)______________ 2.513353€  

Excipientes _________________ 1.27 €  

Envase ____________________________ 0.45 €  

Subtotal ________ 15.550798  €  

IVA 4% _______________________________  0.6220319€ 

Total __________  16.17€ 
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18. Trabajo de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Intolerancias 
alimentarias: 
Nivel de conocimiento de la 
población. 
 
 

Autores: 
Antequera Martin, Sofía 
Sousa, Sara 
Viana, Rita 
 
Grupo A1 
 
Profesor coordinador:  
Felisa Repilado 
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19. Trabajo de investigación – encuesta destinada a los pacientes 
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20. Trabajo de investigación – presentación en la facultad 
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21. Articulo para el blog de la Farmacia, basado en el trabajo de 

investigación 
 (http://www.farmaciatribunal.es/blog.html) 
Sabía que cerca del 20% de la población va a sufrir alguna vez en su vida una 
reacción adversa a alguna comida? Sabe lo que es una reacción adversa? 
Es cualquier respuesta anormal después de la ingestión de un alimento y va desde 
alergias a intolerancias., tienen diferentes orígenes y se manifiestan de maneras 
muy diversas.  
En niños las comidas más comunes que lo causan son el huevo, pescado y la leche, 
y en adultos frutas, crustáceos y frutos secos.  
Es común que reconozca algunos síntomas relevantes, como por ejemplo en las 
alergias, una erupción cutánea o anafilaxia pero en las intolerancias no pasa lo 
mismo. Los principales síntomas son a nivel gastrointestinal (diarrea, dolor 
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abdominal y gases) y varían de intensidad, a veces son tan simples como mal estar 
general después de la ingestión de determinados alimentos. También pueden surgir 
otros síntomas como fatiga, sensibilidad a determinadas comidas y olores, dolor de 
cabeza. 
En la mayoría de las intolerancias el tratamiento es la retirada de la dieta del 
alimento causante y las más comunes son a la lactosa y al gluten 
Se recuerde que no todas las intolerancias se desenvuelven en niños, cualquier 
adulto puede presentar en un momento de su vida alguna de estas reacciones. 
Se tiene mal estar general, se no se siente bien después de algún tipo de comida, 
se ya está diagnosticado y tiene dudas: hablé con nosotros, podemos ayudarlo en 
encontrar soluciones de alimentación y aliviar síntomas para que se sienta mejor.  
 
QUIERE SABER UN POCO MÁS? 
 
Intolerancia a la lactosa: 
afecta una en cada 10 personas y es debido a falta de una enzima (llamada lactasa) 
responsable por metabolizar la lactosa presente en la leche y derivados después de 
su ingestión. Pode ser primaria y aquí se va perdiendo la capacidad de digerir da 
lactosa, siendo incurable , o puede ser temporal, como durante una infección o 
tratamiento con antibióticos y luego todo vuelve al normalidad, pudendo aquí 
utilizarse probioticos para mejorar la flora intestinal. 
Muchas personas tienden a confundir la intolerancia a lactosa con la alergia a las 
proteínas de la leche y es importante saber que son cosas distintas.  
 
Sensibilidades al gluten: 
En relación al gluten, hay varias sensibilidades distintas, afectando hasta el 10% de 
la población.  
Más allá de la alergia y de la sensibilidad, es de destacar la enfermedad celiaca. Es 
la enfermedad crónica intestinal más frecuente, puede afectar hasta 1 en casa 80 
individuos. Es de difícil diagnóstico, llevando hasta 10 anos sin un correcto 
diagnostico mientras afectando mucho su cualidad de vida. Esto se pasa porque 
los síntomas varían de persona para persona y pueden incluso no presentar 
síntomas gastrointestinales (presentes en la mayoría de los casos). En los niños es 
común el estancamiento de peso y en los adultos la anemia 
 
Además de estas intolerancias existen otras menos frecuentes como à la fructosa, 
sorbitol, xilitol entre otras. 
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