
 
 

RELAT ÓRI O
D E EST Á GI O

M
 2016- 17

REALIZADO NO ÂMBITO DO MESTRADO INTEGRADO

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 

 

Farmácia Teixeira da Silva 

Ana Sofia Tavares Costa 

  
 Farmácia Marques Ramalho 

 

 

 



I 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Teixeira da Silva 

 

janeiro de 2017 a julho de 2017 

 

 

 

Ana Sofia Tavares Costa 

 

Orientador: Dr. Joaquim Baptista 

____________________________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Maria da Glória Correia da Silva Queiroz 

____ ________________________________________________ 

 

julho de 2017 



II 
 

Declaração de Integridade 

Eu, Ana Sofia Tavares Costa, abaixo assinado, nº 201207514, aluno do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter 

atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

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

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

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

foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação 

da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, julho de 2017  

Assinatura: ______________________________________ 

  



III 
 

Agradecimentos 

Neste espaço expresso o meu sincero agradecimento a todas as pessoas 

da equipa da Farmácia Teixeira da Silva pela simpatia com que me acolheram 

e por toda a sua disponibilidade e compreensão durante o desenrolar de todo o 

estágio: Dr. Joaquim Baptista, Dr. Nuno Lavajo, Dra. Jerusa Santos, Dra. Vera 

Barbosa e Sr. Luís Barbosa. 

 

 Obrigada à Prof. Doutora Maria da Glória Queiroz pela disponibilidade 

e orientação dada. 

 

 Obrigada a todos os docentes da FFUP, pela transmissão de todo o 

suporte teórico e prático, necessário para exercer a profissão. 

 

Não poderia esquecer-me daqueles que estão sempre ligados ao meu 

percurso e não menos importantes: a minha família. A eles tudo devo!  

 

 



IV 
 

Resumo 

 O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto. O estágio foi realizado na 

Farmácia Teixeira da Silva, em Vale de Cambra e teve uma duração de 6 meses, entre 16 de 

janeiro e 15 de julho de 2017, sob orientação do Dr. Joaquim Baptista. 

 Na primeira parte encontram-se descritas todas as atividades desenvolvidas ao longo 

desses 6 meses, inerentes à prática farmacêutica no contexto da farmácia comunitária. 

 Na segunda parte são abordados 2 temas: Dermatite Atópica e Contraceção de 

Emergência. O primeiro tema foi escolhido pois verifiquei um grande desconhecimento em 

ralação à doença por parte das pessoas afetadas. Através da elaboração de um folheto 

informativo, foi possível focar aspetos importantes inerentes à doença que permitem uma 

aprendizagem no sentido de lidar diariamente com esta condição. 

 A contraceção de emergência surgiu da necessidade em aprofundar os meus 

conhecimentos relativamente a este tema uma vez que tive dúvidas, diversas vezes, no 

aconselhamento deste tipo de medicamentos. Elaborei um folheto que corresponde a um guia 

de utilização da contraceção de emergência, onde é focado que a contraceção de emergência 

não confere proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e o incentivo à toma de 

contraceção regular. 

 

  



V 
 

Acrónimos 

ANF- Associação Nacional das Farmácias 

AUP- Acetato de Ulipristal  

CE-  Contraceção de Emergência 

CNP- Código Nacional de Produto 

CNPEM- Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

DA- Dermatite Atópica 

DCI- Denominação Comum Internacional 

DIU-Dispositivo Intrauterino  

FLG- Gene da Filagrina  

FSH- Hormona Folículo-Estimulante 

FTS- Farmácia Teixeira da Silva 

GnRH- Hormona Libertadora de Gonadotrofina 

LNG- Levonorgestrel  

LH- Hormona Luteinizante 

TSLP- Linfopoetina Estromal Tímica  
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Parte I 

1. Introdução 

O presente relatório tem como objetivo a avaliação final da unidade curricular de 

Estágio do Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto. 

O estágio tem por objetivo proporcionar aprendizagem e treino especificamente 

direcionados para o exercício da atividade profissional e facilitar a inserção do futuro 

profissional no mercado de trabalho, na medida em que o coloca em contacto com uma 

realidade cheia de desafios: o mundo laboral. Em termos específicos, os objetivos do estágio 

passam pela aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos 5 anos de 

formação em situações práticas, evidenciar capacidade de autonomia e rigor na execução 

técnica bem como a adoção de um comportamento de responsabilidade, ético e deontológico, 

no âmbito das atividades que integram o ato farmacêutico. 

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Teixeira da Silva, em Vale de 

Cambra, de 16 de janeiro a 15 de julho de 2017, de segunda a sexta-feira, num horário 

compreendido entre as 9 e as 18h ou entre as 11 e as 20h, de forma rotativa. Foi orientado 

pelo Dr. Joaquim Baptista, diretor técnico da farmácia. 

Pretende-se que este relatório não seja longo e exaustivo, mas que descreva de modo 

simples e objetivo todas as atividades por mim desenvolvidas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular 

Atividade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Receção/conferência/ 

armazenamento de encomendas 

       

Elaboração de encomendas 
       

Execução e regularização de 

Devoluções 

       

Controlo de prazos de validade 
       

Atendimento ao público 
       

Conferência de receituário 
       

Faturação de receituário 
       

Medição de parâmetros 

bioquímicos 
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2. Caracterização da Farmácia Teixeira da Silva  

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A farmácia Teixeira da Silva (FTS) situa-se no centro da cidade de Vale de Cambra, 

na rua Engenheiro Duarte Pacheco. Encontra-se muito próxima do Centro de Saúde local e 

de várias clínicas e consultórios privados, o que é muito vantajoso, pois garante uma boa 

afluência de utentes à farmácia. A FTS tem uma grande afluência de pessoas de todas as 

idades, no entanto a população idosa constitui o público que mais procura a farmácia. 

 O horário de funcionamento da FTS em dias úteis é das 9 às 20h e ao sábado das 9 

às 13h, com exceção dos dias em que se encontra em turno de regime de disponibilidade. 

Pode estar aberta também aos domingos e feriados de acordo com a organização da escala 

de turnos de regime de disponibilidade. Nos dias em que este se aplica a farmácia encontra-

se aberta ao público das 9 às 24h e a partir das 0h até às 9h funciona apenas para utentes com 

prescrição médica do dia ou do dia anterior e com o devido acompanhamento da GNR. O 

regime de disponibilidade deve-se à inexistência de serviço de urgência no município, 

funcionando de forma rotativa entre as 4 farmácias existentes na cidade pois tem que ser 

assegurado que um farmacêutico ou um auxiliar legalmente habilitado esteja disponível para 

atender o público que o solicite em caso de urgência. 

 

2.2. Recursos Humanos 

De acordo com a legislação vigente as farmácias devem dispor de pelo menos 2 

farmacêuticos, sendo um deles o diretor técnico. Os farmacêuticos devem constituir a 

maioria dos colaboradores de uma farmácia, no entanto, podem ser assistidos por técnicos 

de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado[1]. 

No que concerne à FTS a equipa de trabalho é constituída por 3 farmacêuticos, o Dr. 

Joaquim Batista, que é o Diretor técnico, o Dr. Nuno Lavajo e a Dra. Jerusa Santos, uma 

técnica de farmácia, a Dra. Vera Barbosa, um auxiliar de farmácia, o Sr. Miguel Barbosa e 

uma funcionária de limpeza, a Sr.ª Augusta. 

 

2.3. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FTS é o Sifarma 2000®, da Glintt. Constitui 

um instrumento fundamental para a execução de atividades de maior importância na gestão 

da farmácia tais como: a realização e receção de encomendas, processamento de receituário, 

gestão de stocks, devoluções, regularização de notas de crédito, controlo de prazos de 



 

3 
 

validade, faturação mensal, entre outras funcionalidades de apoio ao farmacêutico na 

dispensa de medicamentos.  

Possibilita uma prestação de serviços aos utentes rápida e eficiente, constituindo uma 

ferramenta muito importante para os colaboradores da farmácia nas mais variadas tarefas. 

 

2.4. Espaço físico 

A organização e adaptação do espaço disponível contribuem para uma gestão eficaz 

e dinâmica, sendo importante o correto aproveitamento do mesmo. O espaço interior da FTS 

é moderno, harmonioso e atrativo. Distingue-se uma zona ampla, reservada ao público, onde 

se destaca o balcão com 4 terminais de computador. Nas zonas laterais e atrás do balcão de 

atendimento existem inúmeros lineares onde se encontram expostos produtos de 

dermofarmácia, fitoterapia, higiene e saúde oral, puericultura e ainda medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), estando estes últimos expostos apenas atrás do balcão 

para não estarem acessíveis ao público. Nestes locais existem também gavetas onde se 

armazenam alguns produtos como material de penso, preservativos, testes de gravidez e 

algum material ortopédico (pulsos e joelheiras elásticas, entre outros). Neste local também 

é possível efetuar a medição da tensão arterial e a determinação do peso e altura do utente.  

Na zona não acessível ao público, existe uma sala de receção e conferência de 

encomendas, um escritório, uma sala de boas práticas e instalações sanitárias. Na sala de 

receção e conferência de encomendas encontram-se cinco armários distintos destinados ao 

armazenamento de: 

• Estupefacientes e psicotrópicos (fechados com chave);  

• Medicamentos genéricos, ordenados por ordem alfabética da Denominação 

Comum Internacional (DCI);  

• Medicamentos sujeitos a receita médica e alguns MNRSM, ordenados por 

ordem alfabética do nome comercial, em que nas gavetas inferiores 

armazenam-se as formas líquidas;  

• Medicamentos para uso veterinário; 

 Na sala de Boas Práticas são prestados serviços tais como a administração de 

injetáveis, determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol total, glicémia, triglicerídeos 

e ácido úrico), medição de tensão arterial e ainda consultas de nutrição. Esta zona funciona 

ainda como local de repouso nos dias em que a FTS se encontra em turno de regime de 

disponibilidade.  
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 No piso inferior (cave) existe um armazém, um laboratório, onde se procede à 

preparação de alguns manipulados e ainda uma área onde se situa o frigorífico, com a 

temperatura rigorosamente controlada (2-8ºC), onde se encontram guardados os 

medicamentos termolábeis tais como insulinas ou vacinas. 

 

3. Encomendas e aprovisionamento 

3.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é feita com recurso às ferramentas disponibilizadas pelo Sifarma 

2000. Tem como objetivo determinar as quantidades a encomendar de cada produto, 

quando encomendar e determinar a quantidade de stock de segurança que se deve manter 

para responder às necessidades dos utentes da farmácia.  

Cada produto possui uma ficha individual de identificação onde é possível verificar 

o histórico de vendas, o stock mínimo e máximo, prazo de validade ou armazenista 

preferencial. Para a atribuição de stock mínimo e máximo de cada produto são estipulados e 

sujeitos a uma reavaliação constante determinados critérios, nomeadamente o histórico de 

vendas nos meses anteriores e o período do ano uma vez que a venda de alguns produtos 

apresenta um perfil sazonal. É necessário ter também em consideração a publicidade de 

alguns produtos na comunicação social pois estes certamente despertam um maior interesse 

pelo público e deste modo uma maior procura na farmácia. Há que ter em conta outros 

aspetos como o perfil de clientes da farmácia (faixa etária, poder económico), área de 

armazenamento disponível e também a própria situação financeira da farmácia, que muitas 

vezes leva a uma necessidade de ter stocks mais reduzidos. 

É importante evitar as ruturas de stock bem como a sua acumulação, de modo a 

garantir uma prestação de serviços ao utente de melhor qualidade, evitando ainda prejuízos 

financeiros para a Farmácia. 

 

3.2. Elaboração de encomendas 

Na FTS realizam-se diariamente 3 tipos de encomendas: as diárias, as manuais e as 

instantâneas. 

 As encomendas diárias correspondem a encomendas geradas automaticamente pelo 

software utilizado, de acordo com os níveis de stock estabelecidos nas fichas individuais de 

cada produto. À medida que os produtos vão sendo vendidos há uma atualização do seu 
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stock. Quando é atingido o stock mínimo, os produtos são adicionados a uma proposta de 

encomenda automática, em que nesta consta a quantidade de cada produto a adquirir na 

próxima encomenda, visando restabelecer o nível de stock estipulado para cada um. A 

proposta gerada é primeiramente verificada e eventualmente retificada (ajuste das 

quantidades, adição ou remoção de produtos), e após aprovação da encomenda esta é 

enviada, via modem, ao armazenista selecionado. Na FTS, normalmente, as encomendas 

diárias são realizadas 2 vezes ao dia, trabalhando-se com vários distribuidores grossistas: 

Alliance Healthcare, Plural e OCP Portugal, sendo o preferencial da farmácia, a Alliance 

Healthcare. 

 Relativamente às encomendas instantâneas, estas podem ser realizadas ao 

armazenista, onde é possível verificar a disponibilidade do produto e a previsão da data e 

hora de entrega do mesmo. Estas encomendas são particularmente úteis quando é necessário 

encomendar um produto que não existe em stock e não consta da proposta de encomenda 

automática. 

 Por último, as encomendas manuais correspondem às encomendas realizadas 

diretamente aos laboratórios ou aos produtos pedidos por telefone. Neste caso, é necessário 

criar a encomenda manualmente no sistema informático de modo a ser possível rececionar 

posteriormente os produtos. 

 

3.3. Conferência e armazenamento de encomendas 

Diariamente eram rececionadas na FTS diversas encomendas, quer de distribuidores 

grossistas, quer de laboratórios. 

As encomendas provenientes dos diversos armazenistas são entregues em 

contentores para o efeito, estando cada um deles devidamente identificado. Os produtos 

termolábeis vêm acondicionados em contentores contendo placas de esferovite e gelo de 

modo a garantir a sua adequada conservação durante o transporte.  Aquando da receção de 

uma encomenda a primeira coisa a verificar é a existência ou não de medicamentos 

termolábeis uma vez que estes devem ser armazenados o mais breve possível, sendo 

imediatamente colocados no frigorífico. Os medicamentos psicotrópicos devem também 

receber especial atenção, devendo ser arrumados logo que possível de forma a impedir o seu 

extravio. Além disso, vêm acompanhados de uma Requisição de Substâncias Psicotrópicas 

e Estupefacientes, cujo original deve ser arquivado na farmácia durante 3 anos e o duplicado 

carimbado e assinado pela direção técnica ou farmacêutico adjunto e posteriormente 

devolvido ao armazenista. 
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A encomenda deve vir acompanhada de uma fatura ou guia de remessa na qual vem 

descrito: identificação do fornecedor (nome, morada, número de contribuinte), identificação 

da farmácia a que se destina a encomenda, hora e local de expedição, listagem de todos os 

produtos por ordem alfabética e respetivo código nacional do produto (CNP), quantidade 

pedida, quantidade enviada, preço de venda à farmácia (PVF), preço de venda ao público 

(PVP) no caso de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e o IVA. Os produtos 

cujo pedido não é satisfeito, vêm também listados com a devida justificação da sua falta com 

expressões do tipo: “esgotado”, “descontinuado”, “suspenso” ou “não comercializado”, 

“embalagem redimensionada”. 

Os produtos rececionados são inseridos no SI através da leitura ótica dos códigos de 

barras de cada embalagem ou através da introdução manual do código CNP. Durante este 

processo deve verificar-se o estado da embalagem e o respetivo prazo de validade. A 

validade inscrita na embalagem deve ser confrontada com o prazo de validade inserido no 

SI de modo a verificar se o produto recém-chegado apresenta uma validade inferior à 

mencionada no mesmo. Se isso se verificar o prazo de validade deve ser devidamente 

atualizado. Se o produto apresentar um stock igual a zero atualiza-se também a validade.  

Posteriormente procede-se à verificação de preços, sendo que os preços referentes a 

produtos de venda livre são atribuídos pela farmácia tendo em linha de conta o preço de 

custo e a margem de lucro estipulada pela mesma.  

No final de todo este processo, confronta-se o nº total de unidades rececionadas com 

o nº total de embalagens faturadas. Quando não se verifica concordância entre a quantidade 

faturada e a quantidade efetivamente recebida, procede-se a uma reclamação telefónica de 

modo a que o armazenista emita uma nota de crédito ou proceda ao envio do(s) produto(s) 

em falta. O valor total da encomenda rececionada deve ser concordante com o valor total da 

fatura, caso contrário deve proceder-se a nova verificação de preços. Quando o pedido não 

é satisfeito na totalidade, ao finalizar a encomenda transferem-se automaticamente os 

produtos em falta para outro fornecedor de modo a tentar obtê-los através de outro 

distribuidor. 

Após conferência da encomenda procede-se à arrumação dos produtos. O 

armazenamento de medicamentos é muito importante uma vez que estes devem estar em 

condições de conservação e acessibilidade adequadas com o objetivo de se prestar ao 

utente um serviço rápido, eficaz e de qualidade. Durante este processo deve ter-se em conta 

a regra “first-in/first-out” – sai primeiro o que entrou primeiro – de modo a que os produtos 
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com menor prazo de validade sejam cedidos antes daqueles que possuem um prazo mais 

alargado.  

A conferência e armazenamento das encomendas foram de facto as primeiras 

atividades por mim desenvolvidas tendo sido muito importante no sentido de me 

familiarizar com os todos os produtos e com os locais corretos onde estes eram arrumados. 

Isto facilitou a minha ação quando procedi ao atendimento ao público. 

 

3.4. Prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade é muito importante uma vez permite a garantir a 

segurança dos utentes e evitar prejuízos económicos para a farmácia devido a uma gestão 

otimizada dos stocks.  

Mensalmente é emitida uma listagem dos produtos cuja validade termine nos três 

meses seguintes. Tendo em conta esta lista procede-se à verificação dos prazos de validade 

de todos os produtos presentes na mesma. Os produtos cuja validade expire nos 3 meses 

seguintes são então separados dos restantes e devolvidos aos armazenistas. Caso contrário, 

procede-se a retificação do prazo de validade no sistema informático. 

 

3.5. Devoluções 

Para realizar uma devolução ao armazenista ou laboratório é necessário criar uma 

nota de devolução no SI onde esteja descrito o nome de produto, CNP, quantidade a 

devolver, motivo da devolução e o nº de fatura que deu origem à entrada do produto em 

stock. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo o produto a devolver 

acompanhado do documento original e duplicado devidamente carimbados e assinados, 

sendo o triplicado arquivado na farmácia até que a situação seja regularizada. Caso a 

devolução seja aceite o fornecedor envia uma nota de crédito. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os MSRM exigem que a dispensa seja feita na presença obrigatória de receita 

médica. Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições [2]:  
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- Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

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

- Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

 - Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

- Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 

4.1.1.  Prescrição médica 

A legislação atual em Portugal estabeleceu o princípio da obrigatoriedade da 

prescrição eletrónica, tendo como objetivo primordial a racionalização do acesso ao 

medicamento no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) [3]. 

No âmbito da prescrição por meio eletrónico distinguem-se as receitas eletrónicas 

materializadas e receitas eletrónicas desmaterializadas. A receita eletrónica materializada 

corresponde a uma receita médica impressa [4]. Em cada receita deve constar a referência 

ao tipo de receita: RN – prescrição de medicamentos; RE – prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo; MM – prescrição de medicamentos manipulados, entre 

outros. A receita eletrónica desmaterializada consiste numa receita sem papel, acessível e 

interpretável por meio de equipamento eletrónico, ou seja, após a emissão da receita, os 

dados da mesma podem ser disponibilizados para o utente através do envio de uma 

mensagem de texto no telemóvel, e-mail ou então através da impressão da Guia de 

Tratamento [5]. 

 A prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, realizar -se por via manual 

(prescrição efetuada num documento pré-impresso) nas seguintes situações: falência do 

sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição ao domicílio; 

outras situações até um máximo de 40 receitas por mês [4]. 

A legislação atual define que a prescrição de um medicamento inclui 

obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação, a quantidade e a posologia. No entanto, é possível incluir a denominação 

comercial do medicamento nas seguintes situações [4]:   

• medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico 

similar comparticipado ou para o qual só exista original de marca e licenças; 
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• medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem ser 

prescritos para determinadas indicações terapêuticas; 

•  justificação técnica do prescritor, em que nestes casos deve constar a menção de 

uma das seguintes opções: 

“Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”: referente a margem ou índice terapêutico estreito; 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia”; 

“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

Nesta exceção, apesar da justificação, o utente pode optar por medicamentos similares ao 

prescrito, desde que apresente um preço inferior ao prescrito.  

No que respeita ao número de embalagens, quer as receitas materializadas, quer 

nas receitas manuais, não podem conter mais de 4 medicamentos distintos, num máximo 

de 4 embalagens, e não mais que 2 embalagens de um mesmo medicamento, à exceção de 

medicamentos prescritos na forma unitária. Neste caso podem constar na receita até 4 

embalagens do mesmo medicamento. As receitas desmaterializadas podem conter um 

número ilimitado de linhas de prescrição, em que cada linha de prescrição só pode incluir 

um produto ou medicamento com um limite de 2 embalagens. Para medicamentos que se 

destinem a tratamento prolongado o limite máximo corresponde a 6 embalagens [4].  

Relativamente à validade das prescrições as receitas eletrónicas podem ser normais 

ou renováveis. A receita normal é válida por 30 dias, sendo destinada a tratamentos de 

curta duração. A receita renovável é válida por 6 meses, destina-se a tratamentos de longa 

duração, e no caso da receita materializada é impressa em 3 vias, cada uma delas com a 

validade de 6 meses. As receitas manuais vigoram por 30 dias a partir da data de emissão 

[4]. 

Tive a oportunidade de lidar com todas as modalidades de receita mencionadas 

anteriormente, em que, neste momento, a receita desmaterializada é sem dúvida a mais 

utilizada. Na grande maioria das vezes é facultado ao utente o guia de tratamento em 

suporte de papel, o que facilita a implementação desta modalidade de receita, mesmo para 

os mais idosos pois permite-lhes ter noção dos medicamentos prescritos, as quantidades e 

respetivas validades e ainda a posologia.  Esta nova modalidade traz inúmeras vantagens 

pois permite ao utente obter todos os produtos prescritos ou apenas parte deles. Isso 

permite dispensar os medicamentos presentes numa mesma receita em farmácias 

diferentes e em datas distintas.  
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4.1.2. Validação da prescrição médica 

O farmacêutico deve ter uma atitude crítica perante uma prescrição médica, sem 

entrar em conflito com o médico, de forma a despistar possíveis erros. Para isso, o 

farmacêutico deve validar primeiramente as receitas (apenas as materializadas e manuais) 

antes de proceder à dispensa dos medicamentos. Devem constar nas receitas as seguintes 

informações [4]:  

- Numeração da receita; 

- Identificação do médico prescritor; 

- Local de prescrição; 

- Dados do utente: 

 -Nome e número de utente do SNS;  

 -Número de beneficiário da entidade financeira responsável, se aplicável;  

 -Se aplicável: regime especial de comparticipação de medicamentos (representado 

pelas letras “R” e “O”);  

 -Entidade financeira responsável; 

 -Identificação do medicamento- DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem e número de embalagens, código nacional de prescrição eletrónica de 

medicamentos (CNPEM) (apenas no caso de receitas eletrónicas). Se aplicável, 

denominação comercial do medicamento;  

  -Data da prescrição e respetiva validade 

  -Assinatura do prescritor. 

Relativamente às receitas manuais deve haver especial atenção pois estas devem estar 

intactas, sem rasuras nem correções, exceto se estas estiverem rubricadas pelo médico 

prescritor. Além disso é obrigatório que conste a vinheta do médico prescritor e o local de 

prescrição (este último só no caso de prescrição via manual no âmbito das instituições do 

Serviço Nacional de Saúde e instituições com acordos, convenções ou protocolos celebrados 

com as administrações regionais de saúde). Sempre que a prescrição seja dirigida a um 

pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação, a vinheta deve ser de cor 

verde [5]. 

Relativamente às receitas desmaterializadas todos estes pontos não necessitam de 

atenção. A receita é “descarregada” automaticamente no SI através do número de guia de 

tratamento e código de acesso facultado pelo utente. Se a prescrição de algum medicamento 

constante na receita estiver fora da validade ocorre um alerta do sistema. Se a prescrição de 
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todos os medicamentos presentes estiver fora da validade nem sequer é possível ter acesso à 

receita. Tudo isto traduz-se numa redução de erros cometidos e consequentemente uma 

redução dos prejuízos para a farmácia. 

Após interpretação da RM e respetiva validação (caso se aplique) procedia então à 

recolha dos medicamentos prescritos. Tinha que ter o cuidado de questionar o utente se tinha 

preferência por medicamentos genéricos ou de marca, desde que a receita não apresentasse 

qualquer menção a exceções. De notar, que segundo a legislação as farmácias têm que ter 

sempre disponível em stock no mínimo 3 medicamentos com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem, de entre os que apresentam os 5 preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo [3]. Caso o utente ou seu representante, exerça o direito de opção 

relativamente a alguma das linhas de prescrição, deve indicar o respetivo código do direito 

de opção (aplica-se a receitas eletrónicas materializadas e desmaterializadas) [5]. 

Terminado o atendimento, no que respeita às receitas materializadas e manuais, é 

impresso no verso das mesmas o documento de faturação, que deve ser rubricado pelo utente. 

No documento de faturação consta a numeração e respetivo lote a que pertence a receita e 

inclui os seguintes elementos: preço total de cada medicamento; valor total da receita; 

encargo do utente em valor, por medicamento e respetivo total; comparticipação do Estado 

em valor, por medicamento e respetivo total; código do(s) medicamento(s) em carateres e 

em código de barras; informação do direito de opção do utente, quando aplicável [6]. Ainda 

no verso da receita, cabe ao farmacêutico carimbar, datar e assinar. Nas receitas 

desmaterializadas, após finalização da venda, é emitida apenas a fatura para o utente. 

Durante o ato da dispensa coloquei o máximo esforço no sentido de fornecer sempre 

aos utentes informação adequada, de forma cuidadosa e com uma linguagem percetível, 

adaptada a cada utente, de todo o esquema posológico, duração do tratamento, precauções 

especiais na toma, possíveis efeitos secundários, complementando com informação escrita 

nas embalagens e tentando perceber se o feedback era positivo, para promover uma boa 

adesão à terapêutica. 

 

4.1.3. Medicamentos psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos apresentam uma ação ao nível do Sistema Nervoso 

Central e são utilizados em diversas situações clínicas tais como dor crónica e/ou oncológica, 

hiperatividade, défice de atenção, tratamento da dependência de opiáceos, entre outros. Este 

tipo de medicamentos apresenta um grande potencial para provocar fenómenos de tolerância 
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e dependência pelo que o seu uso indiscriminado e de forma ilícita constitui um fator de 

preocupação. A legislação em vigor estabelece um controlo apertado relativamente a estes 

medicamentos de forma a evitar o seu uso ilícito [5, 6]. 

A prescrição de medicamentos contendo uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica tem que ser realizada isoladamente, ou seja, não pode constar 

de receita materializada ou manual onde sejam prescritos outros medicamentos. Esta regra 

não se aplica a receitas desmaterializadas. No processamento informático de receitas nas 

quais constem este tipo de medicamentos é necessário registar informaticamente alguns 

elementos solicitados pelo SI, sendo necessário que o adquirente apresente o seu documento 

de identificação. Os elementos a preencher no SI são os seguintes: número da receita; 

identificação do médico prescritor e respetivo nº da ordem dos médicos; nome e morada do 

utente; nome, morada, data de nascimento, nº do cartão de identificação e respetiva validade 

do adquirente. 

Finalizada a venda, é impresso automaticamente e em duplicado um “documento de 

psicotrópicos” onde consta toda a informação preenchida. Este documento é anexado a uma 

cópia da receita e arquivado na farmácia por um período de três anos. O outro, anexado a 

outra cópia, é enviado para o INFARMED mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte. 

 

4.1.4. Regimes de comparticipação 

Os beneficiários do SNS podem ser abrangidos por um regime geral de 

comparticipação ou por um regime especial. A comparticipação dos medicamentos é 

efetuada através de um sistema de escalões, em que o escalão de comparticipação de cada 

medicamento é predeterminado e dependente da sua classificação farmacoterapêutica. 

Deste modo, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de acordo 

com os seguintes escalões: escalão A (de 95 % do PVP); escalão B (69 % do PVP); escalão 

C (37 % do PVP) e o escalão D (15 % do PVP). 

O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de comparticipação: para 

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

em vigor (neste regime a comparticipação acresce 5 % no escalão A, e 15% nos escalões 

B, C e D) e para utentes com determinadas patologias, sendo, neste último, necessário 

identificar a respetiva portaria na receita. Estas receitas devem ter a menção da letra “R” 

para os pensionistas ou letra “O” para os utentes abrangidos por outro regime especial de 

comparticipação. 
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Para além do SNS, existem diversos subsistemas de saúde, criados no âmbito de 

vários ministérios, empresas bancárias, seguradoras e outras instituições, para prestação 

de cuidados de saúde aos seus trabalhadores ou associados. São exemplos disso o serviço 

de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Caixa Geral de 

Depósitos (CGD) ou a Médis. Estes beneficiários são portadores de um cartão de 

identificação, o qual devem apresentar no momento da dispensa de modo a que se insira 

no SI o respetivo subsistema de comparticipação complementar ao SNS. 

 

4.1.5.  Venda suspensa 

Na FTS realizam-se diariamente vendas suspensas de alguns MSRM, mas de forma 

criteriosa. Só se aplica a doentes crónicos que são utentes habituais da farmácia e cuja 

situação clínica é bem conhecida de todos os funcionários. Isto garante que estes utentes não 

interrompam a medicação habitual em situação de falta de receita, garantindo a sua 

segurança. De notar que as vendas suspensas não se aplicam a psicotrópicos ou 

benzodiazepinas e apenas eram dispensados medicamentos tais como antidiabéticos, anti 

hipertensores ou analgésicos.  

A dispensa suspensa de MSRM requer o pagamento do medicamento na totalidade 

pelo utente, sendo emitido um documento comprovativo. Posteriormente é reembolsado no 

momento da entrega da receita. No entanto, para clientes com ficha aberta na farmácia pode 

ser feita uma venda suspensa a crédito em que o utente só paga quando apresentar a receita.  

 

4.1.6. Conferência de receituário e faturação  

Diariamente, na FTS procede-se à conferência de receituário correspondente a 

receitas manuais e eletrónicas materializadas. O objetivo é detetar, e se possível, corrigir 

eventuais erros. Esta é uma tarefa muito importante no sentido de garantir a segurança do 

utente aviado pois permite a deteção precoce de possíveis erros de aviamento, tais como 

troca de dosagens. Quando se deteta algum erro de aviamento procede-se imediatamente ao 

contacto do utente no sentido de o alertar e corrigir o equívoco. Por outro lado, a conferência 

de receituário evita situações de devolução de receitas por parte do centro de conferência de 

faturas e consequentemente prejuízos.  

O receituário é separado por organismo de comparticipação correspondente e 

agrupado em lotes constituídos por trinta receitas, ordenadas por ordem crescente da sua 
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numeração. No que concerne à faturação, no final do mês, é emitido o verbete de 

identificação do lote que contém os seguintes elementos: 

• Nome e código da farmácia 

• Mês e ano a que respeita 

• Código e número de lote 

• Número de receitas 

• Número total de etiquetas (medicamentos) 

• Importância do lote correspondente ao valor de venda ao público 

• Importância total do lote pago pelo utente 

• Importância a pagar pela entidade de comparticipação 

Cada verbete de identificação do lote é anexado ao respetivo lote no final e para cada 

conjunto de lotes de um organismo imprime-se a relação de resumo de lotes. No final deste 

processo é emitida a fatura mensal, impressa em 4 cópias, ficando uma para a farmácia e as 

outras 3 acompanham o receituário. 

Os lotes do SNS são enviados para a ARS do Porto, até ao dia 5 do mês seguinte. 

Para o restante receituário o processo é idêntico, no entanto, as receitas são enviadas para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) até ao dia 10 do mês seguinte.  

Na eventualidade de ser detetada alguma inconformidade nas receitas enviadas, estas 

são devolvidas à farmácia, com o respetivo código identificativo do motivo da devolução, 

havendo a possibilidade de correção e reenvio. Caso isso não seja possível, a farmácia perde 

o montante referente. 

Relativamente às atividades de separação e conferência de receituário, tive uma 

participação muito ativa pois realizava esta tarefa diariamente, em conjunto com o 

responsável pela mesma. A faturação do receituário na FTS é realizada, apenas, pelo diretor 

técnico. Relativamente a esta atividade procedi apenas ao acompanhamento do mesmo na 

execução da mesma. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

As perspetivas atuais associam o conceito de automedicação ao consumo de 

MNSRM. De acordo com a legislação considera-se a automedicação como: “a utilização de 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de forma responsável, sempre que se destine 

ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência 

ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” [7]. Em 2013, foi introduzida em 
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Portugal uma subclassificação de MNSRM, os MNSRM de venda exclusiva em farmácia 

[7]. Estes correspondem aos medicamentos que não reúnem condições para dispensa sem a 

intervenção de um profissional de saúde devidamente qualificado. Esta nova classificação 

promove a acessibilidade aos medicamentos devidamente supervisionada, por um 

farmacêutico, permitindo segurança e eficácia na sua utilização [8]. 

Neste seguimento, a farmácia, na grande maioria das vezes é de facto o local de 

primeira escolha dos utentes para resolver os seus problemas de saúde, sendo o farmacêutico 

solicitado a intervir ativamente. É, portanto, da maior importância a indicação farmacêutica. 

Durante este processo cabe ao farmacêutico analisar as queixas do doente e recomendar o 

medicamento que considerar mais adequado ao estado fisiopatológico do mesmo, sem 

prescrição obrigatória, tendo também em linha de conta as suas preferências.  Para isso é 

necessário recolher o maior número de informações possível do utente: sinais e/ou sintomas 

e duração dos mesmos, localização, persistência/recorrência, medicamentos associados, 

outras doenças de que sofre, hábitos de vida, história familiar ou alergias. Tendo em conta o 

que for apresentado pelo utente cabe-nos decidir se procedemos a uma indicação 

farmacêutica ou se aconselhamos o utente a procurar o médico. Determinados grupos de 

doentes requerem cuidados especiais, sendo a cedência de MNSRM desaconselhada ou 

limitada a casos particulares, o que exige um maior atenção e cautela no momento de 

aconselhar. É o caso de: mulheres grávidas e/ou a amamentar; lactentes, crianças e idosos e 

doentes crónicos como hipertensos, insuficientes cardíacos, respiratórios, renais ou 

hepáticos, diabéticos, asmáticos, epiléticos, etc. 

Foram inúmeros os casos em que tive que pôr em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos. Reconheço que é realmente necessário um vasto conhecimento, não só em 

relação aos medicamentos, mas também em relação à sintomatologia de determinadas 

situações clínicas para se proceder a uma indicação farmacêutica, sendo muito importante 

ter noção que a vida profissional exige um estudo e formação contínua da nossa parte. Na 

minha opinião o aconselhamento de MNSRM é realmente o desafio maior no atendimento 

ao público porque obriga à aplicação dos conhecimentos adquiridos nas mais variadas 

vertentes. 

 

5. Interação com o utente 

A comunicação com o utente, seja verbal ou não verbal, revela-se fundamental na 

transmissão de informações fundamentais ao sucesso do tratamento. É importante 
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estabelecer uma relação de confiança com os utentes, usar uma linguagem que deve ser 

adaptada às condições socioculturais do utente em causa. O utente não pode sair da farmácia 

com qualquer dúvida ou insegurança em relação ao tratamento que vai fazer, cabendo ao 

farmacêutico prestar-lhe todos os esclarecimentos necessários.  

Sempre que possível, quer em casos de receituário quer em casos de dispensa de 

MNSRM, complementei a informação verbal com informação escrita nas embalagens e 

também focava medidas não farmacológicas, quando aplicável. 

 

6. Medicamentos manipulados 

Na FTS a preparação de manipulados tem muito pouca expressão, raramente surgem 

prescrições deste tipo. A farmácia possui poucas matérias-primas em stock para o efeito, 

uma vez que não se justifica um investimento que não terá retorno. Procede-se apenas à 

preparação de manipulados simples, quando solicitado, tais como vaselina salicilada ou 

solução alcoólica de ácido bórico à saturação. Os poucos manipulados que são solicitados à 

farmácia, normalmente são encaminhados para outra farmácia e posteriormente entregues 

na FTS via armazenista Alliance. 

 

7. Outros serviços 

Na FTS são disponibilizados serviços como a determinação de parâmetros 

fisiológicos (tensão arterial e frequência cardíaca), parâmetros bioquímicos (glicemia, 

colesterol, triglicerídeos e ácido úrico) e parâmetros antropométricos (peso e altura).  

A determinação dos parâmetros bioquímicos é realizada na sala de boas práticas num 

equipamento adequado para o efeito, Reflotron Plus®, sendo necessário proceder à colheita 

de sangue capilar. A medição da tensão arterial é efetuada num equipamento automático, 

situado na zona acessível ao público, que emite um talão onde são registados os valores de 

tensão arterial e a frequência cardíaca.  O mesmo acontece para a determinação do peso e 

altura, numa balança automática presente na mesma zona.  
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7.1. Determinação de parâmetros bioquímicos 

7.1.1. Colesterol e triglicerídeos  

Valores elevados de lípidos no sangue normalmente não causam quaisquer sintomas, 

sendo por isso importante efetuar um controlo destes parâmetros pois são os principais 

responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares. 

Para a medição destes parâmetros bioquímicos é aconselhado um jejum de pelo 

menos 12h. Os valores de referência para o colesterol total indicam que este deve ter um 

valor inferior a 190 mg/dl, enquanto os triglicerídeos devem presentar valores inferiores a 

150 mg/dl. Num utente em que os valores da medição se encontrassem elevados focava 

sempre as medidas não farmacológicas como o exercício físico moderado e uma alimentação 

equilibrada (evitar carnes vermelhas e dar preferência às carnes brancas e ao peixe, reduzir 

o consumo de fritos em detrimento de cozidos, grelhados e estufados em cru e evitar o 

consumo de enchidos). 

 

7.1.2. Glicemia 

Para determinação deste parâmetro é aconselhável um jejum de pelo menos 8h, no 

entanto existem valores de referência para avaliação da glicémia pós-prandial.  Os valores 

considerados normais para os níveis de glicose no sangue, em jejum, são iguais ou inferiores 

a 110 mg/dl. Para valores de 110-126 mg/dl considera-se uma tolerância diminuída à glicose 

e caso os valores se encontrem superiores a 126 mg/dl, constituem um forte indicador da 

presença de uma situação de diabetes. Para medições realizadas após a refeição o valor de 

glicemia deve ser inferior a 140 mg/dl. 

As medidas não farmacológicas também devem ser salientadas: uma dieta rica em 

fibras e baixa em hidratos de carbono e lípidos e exercício físico moderado. 

 

7.1.3. Ácido úrico  

Para realizar esta medição é aconselhado também um jejum de pelo menos 12h. São 

considerados valores de ácido úrico normais: 2 a 7 mg/dl para homens e 2 a 6 mg/dl para 

mulheres. Quando uma pessoa apresenta valores de ácido úrico no sangue elevados, de tal 

forma que se verifica acumulação deste composto no organismo, pode desenvolver-se gota, 

em que os cristais de ácido úrico se depositam nas articulações, tendões e outros tecidos 

causando inflamação e lesões graves. 
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Para utentes em que era confirmado um valor superior ao de referência aconselhava 

o utente a moderar o consumo de carne de porco e de álcool, evitar marisco e leguminosas. 

Além disso aconselhava a consultar o médico de modo a evitar o desenvolvimento para um 

quadro de gota. 

 

8. VALORMED 

A FTS trabalha em colaboração com a Valormed, uma entidade sem fins lucrativos 

criada em 1999, responsável pela gestão dos resíduos das embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso.  O objetivo consiste em diminuir o impacto dos medicamentos fora de uso e 

materiais que os compõem sobre o ambiente e a saúde dos cidadãos. Isto é possível através 

de contentores disponibilizados pela Valormed, instalados nas farmácias [9, 10]. 

Ao funcionarem como os únicos pontos de retoma, as farmácias comunitárias 

asseguram a receção assistida dos resíduos de embalagens e restos de medicamentos fora de 

uso. Os contentores para o efeito podem ser adquiridos em qualquer armazenista, sem 

qualquer custo. Uma vez cheios, os contentores são selados e entregues aos armazenistas. 

Os materiais são encaminhados para gestores de resíduos licenciados e autorizados a fazerem 

o seu tratamento: reciclagem dos materiais de embalagem (papel, cartão, vidro, plástico) e 

incineração segura com valorização energética dos restantes materiais, nos quais se incluem 

os restos de medicamentos. Este trabalho possibilita que os vários componentes que fazem 

parte da composição dos medicamentos sejam desviados evitando-se, assim, a sua deposição 

e contacto com o ambiente [11]. 

 

9. Conclusão 

O estágio curricular constitui o término de 5 anos de aprendizagem e representa o 

início de uma nova jornada, com todas as responsabilidades que acarreta. Possibilita 

consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos, representando a transição entre a realidade 

académica e o contexto profissional. Permite-me chegar preparada ao mercado de trabalho, 

sempre com a noção bem presente que exercer esta profissão é um processo de aprendizagem 

constante e por isso muito desafiante. 

 Termino esta jornada com a plena consciência de que o farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde, desempenha um papel muito importante na sociedade pois a farmácia 

é, muitas vezes, o local de primeira escolha dos utentes para resolver os seus problemas de 
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saúde e/ou esclarecerem dúvidas. Sendo assim, é fundamental o empenho numa formação 

contínua e atualizada. 

 Em jeito de conclusão, o balanço destes 6 meses de estágio é muito positivo, tendo 

sido uma experiência muito enriquecedora para mim e o sentimento que fica de todo 

este percurso académico é o de missão cumprida. 
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Parte II 

10. Projeto I - Dermatite Atópica 

10.1. Contextualização  

A dermatite atópica (DA) é uma doença cada vez mais frequente que altera 

significativamente a qualidade de vida das pessoas. Por vezes, é difícil de controlar, o que 

leva as pessoas a sentirem-se impotentes, principalmente os pais de crianças afetadas. Após 

o diagnóstico da doença verifica-se um grande desconhecimento em relação a este assunto e 

surgem muitas dúvidas e uma grande dificuldade em lidar com esta condição. Aliás, tenho 

conhecimento de causa, quando há alguns anos me foi diagnosticado este problema, o qual 

desconhecia por completo. Desta forma consigo perceber perfeitamente o que as pessoas 

percecionam quando se deparam com esta nova realidade completamente desconhecida para 

elas. Por tudo isto decidi abordar este tema de forma a poder ajudar as pessoas a perceber o 

que é de facto a DA e a melhor forma de poder lidar com esta condição. Para isso, elaborei 

um folheto informativo acerca da DA (Anexo I) de modo a difundir informação que 

considero importante para as pessoas afetadas (ou pais de crianças afetadas), onde foco 

aspetos importantes da doença e as melhores formas de aliviar o peso desta. 

10.2. A Dermatite Atópica 

A DA ou eczema atópico é uma doença inflamatória crónica da pele, caracterizada 

por prurido e lesões eczematosas recorrentes, acompanhadas de inflamação [12]. Pode ser 

classificada como extrínseca ou intrínseca. A DA extrínseca está associada a elevados níveis 

séricos de IgE e neste caso os alergénios externos apresentam um papel crucial. Por este 

motivo é que DA está frequentemente associada a outras manifestações atópicas como a 

asma, rinite e alergias alimentares. Por outro lado, a DA intrínseca não está associada a níveis 

elevados de IgE [13]. 

A prevalência de DA em crianças é cerca de 10 a 20% enquanto em adultos é de 

aproximadamente 1 a 3 %. Ocorre com maior frequência na infância, sendo que em 50 % 

das crianças afetadas os sintomas surgem nos primeiros 6 meses de vida. A DA pode, no 

entanto, ter um início tardio, a partir dos 20 ou mais anos. Em mais de metade dos casos o 

eczema desaparece ao longo dos primeiros anos, até à adolescência em 60 a 80 % dos 

pacientes. Os restantes continuam a sofrer de manifestações de eczema na idade adulta [12, 

14]. 
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10.3. Sinais e sintomas 

A maioria dos pacientes com DA apresenta uma pele muito seca e descamativa 

(xerose) devido à elevada perda de água transepidérmica. O prurido constitui também um 

dos principais sintomas e a sua presença é um indicador de diagnóstico da doença. A 

gravidade do prurido varia de leve a grave, com base no grau de inflamação, na extensão ou 

no local de envolvimento e na cronicidade da doença. Pode ser tão intenso que os pacientes 

se coçam até ao sangramento. O prurido crónico precipita distúrbios do sono, dificuldades 

de atenção e isolamento social, contribuindo para uma diminuição da qualidade de vida das 

pessoas afetadas [13]. 

 O prurido intenso e as lesões eczematosas crónicas ou recorrentes, com uma forma e 

distribuição típica, são muito importantes para o diagnóstico da DA, em que o padrão de 

distribuição e de reação da pele varia de acordo com a idade. Na fase infantil (dos 3 meses 

aos 2 anos) as crianças normalmente apresentam eczema, tendencialmente no rosto, couro 

cabeludo e superfícies extensoras dos braços e pernas. As lesões são caracterizadas por 

eritema, pápulas, vesículas com exsudato, escoriações e descamação (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1: Manifestações clínicas da DA [15]. 
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Na fase pré-púbere (2-12 anos) permanece a vermelhidão e prurido, mas as lesões do eczema 

tendem a mudar de local, de modo que muitas vezes são confinadas às superfícies de flexão 

dos cotovelos e joelhos bem como pulsos e tornozelos (Figura 1). Geralmente, o eczema 

torna-se mais seco e pode ocorrer liquenificação (a pele torna-se espessa e rígida) com 

escoriações [15].  

Na fase adulta (a partir dos 12 anos) as lesões encontram-se frequentemente localizadas 

no rosto e pescoço e ocorre também liquenificação. Cerca de 30% dos adultos afetados 

desenvolvem eczema atópico na mão [15, 16]. 

 

10.4. Patogénese 

A patogénese da DA é complexa e multifatorial e não está totalmente elucidada. 

Estão envolvidos fatores genéticos, ambientais, imunitários e o comprometimento da função 

barreira da pele. Todos estes fatores interagem entre si e podem ser vistos como sinergéticos 

para manter e causar a progressão da doença [17]. 

 

10.4.1. Mutações no gene da filagrina 

A pele constitui uma importante barreira física a agressores externos e à perda de 

água. Deste modo, a perturbação sua função barreira tem um papel crucial no 

desenvolvimento de DA. O comprometimento da barreira cutânea resulta num aumento da 

perda de água transepidérmica e aumento da penetração de microrganismos e alergénios, 

originando a resposta inflamatória. Na DA a barreia cutânea está comprometida de várias 

formas: diminuição de ceramidas, alteração dos queratinócitos, diminuição da atividade 

antimicrobiana, tornando o paciente suscetível a infeções cutâneas, sensibilização alergénica 

e inflamação contínua [18]. 

 O principal elemento da barreira cutânea é o estrato córneo, que constitui o produto 

final da diferenciação dos queratinócitos em corneócitos ricos em lípidos (ceramidas, 

colesterol e ácidos gordos), sendo a filagrina muito importante para que este processo possa 

ocorrer. A filagrina é uma proteína estrutural que tem como precursor a profilagrina, 

codificada pelo gene da filagrina (FLG). Após desfosforilação e clivagem da profilagrina, 

os monómeros de filagrina resultantes agregam-se à queratina e a outras proteínas 

filamentares para condensar os feixes de queratina no citoesqueleto dos queratinócitos. Este 

processo facilita o colapso dos queratinócitos, resultando em corneócitos achatados [19]. Por 

outro lado a proteólise da filagrina resulta na libertação de aminoácidos higroscópicos e 
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respetivos derivados que formam o Fator Hidratante Natural, responsável pela retenção de 

água e manutenção do pH ácido da pele, essencial para a atividade antimicrobiana e também 

para a atividade funcional das enzimas envolvidas no metabolismo das ceramidas [18]. 

 As mutações ao nível do gene FLG constitui um dos fatores de risco identificados 

mais significativos para o desenvolvimento de DA pois conduzem a uma diminuição da 

síntese de filagrina. O défice de filagrina tem um grande impacto sobre a barreira epidérmica, 

afetando a organização dos filamentos de queratina e a estrutura do estrato córneo. Os 

portadores destas mutações apresentam uma hidratação reduzida e um aumento da perda de 

água transepidérmica, devido aos níveis reduzidos dos metabolitos da filagrina. A elevação 

do pH favorece a atividade de algumas protéases, o que leva a um aumento da libertação de 

mediadores pró-inflamatórios pelos queratinócitos, como a linfopoetina estromal tímica, 

conduzindo a uma resposta inflamatória mediada por células Th2 [20, 21]. 

 

10.4.2. Peptídeos antimicrobianos 

Os peptídeos antimicrobianos, sintetizados pelos queratinócitos, desempenham um 

papel importante na resposta imunitária inata e adquirida e demonstram atividade 

antimicrobiana direta, propriedades quimiotáticas e imunomoduladoras. Interagem com os 

componentes aniónicos de bactérias, fungos e vírus, levando à sua destruição e induzem a 

produção de citoquinas que contribuem para o recrutamento de neutrófilos, monócitos e 

células T na pele. As duas principais classes de peptídeos antimicrobianos da pele são: 

catelicidina e as beta-defensivas 2 e 3. Pacientes com DA apesentam uma expressão e 

secreção reduzida de peptídeos antimicrobianos, o que contribui para aumentar a sua 

suscetibilidade a infeções cutâneas causadas por vírus, bactérias e fungos [17, 22].  

 

10.4.3. Ceramidas 

O estrato córneo contém lípidos como ceramidas, colesterol e ácidos gordos livres 

cuja principal função é a formação da barreira cutânea e retenção de água, ou seja, prevenção 

da perda de água transepidérmica [23]. 

 A composição lipídica do estrato córneo encontra-se alterada na DA, especialmente 

na composição em ceramidas. Este facto é de especial importância uma vez que as ceramidas 

constituem cerca de 50% da fração lipídica da pele. A razão para isto ocorrer parece estar no 

facto de que em pacientes com DA os precursores da ceramida são degradados de outra 

forma. O aumento da atividade das enzimas glucosilceramida desacetilase e a esfingomielina 
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desacetilase resultam em níveis reduzidos de ceramida e consequentemente no distúrbio da 

barreia e aumento da perda de água transepidérmica. A atividade da ceramidase bacteriana 

na flora da pele de pacientes com DA também é considerada como possível causa da 

deficiência de ceramida na pele atópica [23, 24]. 

 

10.4.4. Recetores PRR’S 

Os recetores PRRs (Pattern-Recognition Receptors) são recetores expressos na 

superfície de queratinócitos e noutras células da pele. Constituem estruturas de 

reconhecimento de padrões moleculares associados a agentes peptógenos ou PAMPS. 

Podem ser os recetores “toll-like” (TLRs) e os recetores “nucleotide-binding oligomerization 

domain like” (NLRs), representando a primeira linha de defesa contra os agentes 

patogénicos. A ligação entre os PRRs e os PAMPS, conduz à ativação e recrutamento de 

células imunitárias e à produção de mediadores específicos.  Na DA a expressão e função 

destes recetores encontram-se alteradas devido a modificações genéticas que levam a 

alterações funcionais destas estruturas, aumentando a suscetibilidade a infeções cutâneas 

[25]. 

 

10.4.5. Inflamação  

As lesões cutâneas provocadas por alterações da barreira cutânea, trauma ou 

inflamação conduzem à síntese de linfopoetina estromal tímica (TSLP) pelos queratinócitos. 

A TSLP é uma citoquina semelhante à IL-7, muito expressa na epiderme de pacientes com 

DA. Apresenta um papel fundamental na diferenciação das células Th2 e na patogénese da 

inflamação alérgica [25]. 

A inflamação na DA é descrita como uma resposta bifásica com um perfil inicial em 

que predomina a resposta dos linfócitos Th2 e consequentemente, a produção de citoquinas 

Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) aumentam significativamente na fase aguda da DA.  A IL-4 e a IL-

13 são responsáveis pela diferenciação de células Th2 e ainda são responsáveis pela 

diminuição da expressão de filagrina nos queratinócitos, contribuindo para o 

comprometimento da barreira cutânea. A IL-4 promove ainda a síntese de IgE em linfócitos 

B. Simultaneamente verifica-se uma produção de IL-22 pelas células Th22, responsável por 

aumentar também o comprometimento da barreira cutânea e IL-31 pelas células Th2, 

associada ao prurido intenso que se verifica na fase aguda da doença (Figura 2). A fase 
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crónica é caracterizada por uma resposta predominada por células Th1. Estas produzem IFN-

γ, IL-12, IL-2, TGF-β e outras citoquinas [25-28]. 

  

 

10.5. Tratamento farmacológico 

 As terapias tópicas são fundamentais pois permitem tratar os sintomas típicos da DA 

com menor risco de efeitos adversos do que as terapias sistémicas. Os corticosteroides 

tópicos constituem a opção de tratamento anti-inflamatório mais utilizada, demonstrando 

eficácia no controlo dos sintomas, quer na fase aguda, quer na fase crónica da doença.  A 

sua eficácia terapêutica resulta, fundamentalmente, da sua atividade anti-inflamatória, mas 

também dos seus efeitos vasoconstritores, anti proliferativos e imunossupressores. O seu 

efeito anti-inflamatório é mediado através do recetor glucocorticoide citoplasmático (GCR), 

expresso em células alvo. O complexo formado com o GCR transloca-se para o núcleo da 

célula onde inibe a expressão de citoquinas inflamatórias  e induz a expressão de citoquinas 

anti-inflamatórias [17]. 

 A capacidade de um determinado corticosteroide causar vasoconstrição correlaciona-

se com a sua potência anti-inflamatória. Desta forma, através da avaliação da área de 

branqueamento cutâneo após aplicação tópica de corticosteroides, estes compostos são 

agrupados em 7 grupos de 1 a 7, desde potência muito baixa (grupo VII) até potência muito 

elevada (grupo I). A localização da inflamação é determinante na escolha do corticosteroide 

Figura 2:Patogénese da DA. A perturbação da barreira cutânea e a desidratação devido a mutações no 

FLG conduzem à libertação de TSLP, que desencadeia a resposta Th2/Th22. Na fase crónica há um 

predomínio da resposta Th1 [27]. 
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uma vez que existe uma grande variação regional na penetração cutânea destes fármacos, 

dependente da espessura da camada córnea e do grau de vascularização. Os corticosteroides 

de elevada e média potência não devem ser usados em áreas de elevada absorção como as 

pálpebras, face, pescoço e dobras cutâneas, onde há maior probabilidade de absorção 

sistémica [29]. Em crises leves devem ser utilizados corticosteroides de baixa potência, quer 

em crianças, quer em adultos. Em crises agudas podem ser utilizados os de média ou elevada 

potência, mesmo em crianças, para um rápido controlo dos sintomas. Para tratamentos 

prolongados recorre-se sempre a corticosteroides de baixa potência [30]. 

A natureza crónica e recorrente da DA leva a que os pacientes, muitas vezes, 

necessitem de tratamento a longo prazo para aliviar os sintomas e evitar exacerbações. Esta 

necessidade pode durar décadas, no entanto, o uso prolongado ou inapropriado de 

corticosteroides de elevada potência pode resultar em reações adversas cutâneas e 

sistémicas. Localmente pode surgir atrofia (resultando em hematomas, fragilidade e 

despigmentação), estrias, telangiectasias, púrpura, foliculite, dermatite perioral e rosácea. As 

reações adversas dos corticosteroides são particularmente relevantes em crianças que têm 

uma maior área de superfície corporal e apresentam um maior grau de absorção [31]. 

 

10.5.1. Inibidores da calcineurina 

 O tacrólimus e o pimecrólimus representam os compostos inibidores da calcineurina 

utilizados em formulações tópicas. O seu mecanismo de ação está relacionado com a inibição 

da calcineurina, uma fosfatase de serina-treonina dependente do cálcio que está presente em 

linfócitos T e desfosforila o fator nuclear de transcrição dos linfócitos T (NFAT), permitindo 

que este entre no núcleo e desencadeie a transcrição de genes das citoquinas. Estes 

compostos exercem a sua imunossupressão através da ligação a uma imunofilina 

citoplasmática específica (FKBP12) formando um complexo com esta que se liga à 

calcineurina, inibindo a desfosforilação do NFAT. Deste modo, o NFAT não pode ser 

translocado para o núcleo e a produção de citoquinas inflamatórias é inibida [32, 33]. 

Estes compostos não são fármacos de primeira escolha no tratamento da DA. São 

introduzidos quando a terapia com corticosteroides tópicos não é eficaz ou não pode ser 

instituída e apresentam vantagens sobre corticosteroides tópicos, nomeadamente no que 

respeita a reações adversas e também podem ser aplicados com uma segurança superior em 

locais onde há maior de risco de reação adversa com corticosteroides, como a face e as 

dobras cutâneas. Demonstraram eficácia e segurança no tratamento da DA na criança e no 
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adulto, estando o tacrólimus indicado nas formas moderadas a severas (formulado em 

pomada a 0.03 e 0.1 %) e o pimecrólimus nas formas ligeiras a moderadas (formulado em 

creme a 1%) de DA. Além disso demonstraram melhorias sustentadas na barreira cutânea. 

A reação adversa mais frequente é a irritação local, sobretudo ardor, prurido e eritema [29]. 

 

10.5.2. Anti-histamínicos 

Os anti-histamínicos orais são recomendados para as situações de prurido, mas não 

têm qualquer efeito sobre a atividade do eczema. Aliviam as sensações de prurido induzidas 

pela histamina através do bloqueio dos recetores H1. Porém, como o prurido pode ser 

causado por vários mediadores além da histamina, o tratamento com anti-histamínicos pode 

não ser suficiente. Quando o prurido interfere com o sono recomenda-se o uso de anti-

histamínicos sedativos [16, 34]. 

 

10.5.3. Imunossupressores 

A ciclosporina A é um agente imunossupressor, utilizado no tratamento oral, em 

doses baixas, em pacientes com DA muito grave, crónica e recidivante. Inibe marcadamente 

o prurido intratável nestes pacientes. O seu mecanismo de ação está relacionado com a 

formação de um complexo com a proteína citosólica ciclofilina. Este complexo inibe a 

fosfatase da calcineurina, resultando na inibição da ativação das células T. Devido aos seus 

efeitos secundários, especialmente a toxicidade renal, o seu uso prolongado não é 

recomendado. Outros imunossupressores que podem ser utilizados são a azatioprina e o 

metotrexato. Estão indicados apenas para o tratamento de formas muito severas de DA 

devido ao seu potencial de toxicidade [35]. 

 

10.6. Tratamento Não Farmacológico 

Os objetivos do tratamento da DA incluem melhorar a função de barreira cutânea, 

suprimir a inflamação e aliviar o prurido. Um dos princípios fundamentais para um 

tratamento eficaz a longo prazo é a manutenção da barreira cutânea do doente. Tal pode ser 

conseguido através do uso de emolientes/hidratantes e hábitos de banho adequados [36]. 

É crucial evitar o contacto com irritantes e identificar e evitar os fatores 

desencadeadores da DA, que são variáveis de indivíduo para indivíduo. Devem então ser 

evitados os fatores de risco não específicos como produtos químicos, amaciadores de roupa 

perfumados, roupas sintéticas ou de lã (preferir sempre roupa100% algodão), ambientes com 
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fumo de tabaco, condições anormais de temperatura e humidade e mudanças súbitas de 

temperatura. Atividades desportivas que provoquem transpiração intensa devem ser evitados 

ou então recomenda-se o banho imediatamente após a atividade. Os fatores específicos 

devem também de ser tidos em linha de consideração. Estes incluem alergénios como ácaros 

e pólenes, pelos e caspa de animais. Em indivíduos para os quais tenha sido estabelecido um 

diagnóstico de hipersensibilidade alimentar devem ser feitas as restrições dietéticas 

adequadas [34, 36]. 

 

10.6.1. Higiene  

A limpeza da pele atópica, além de permitir a eliminação de crostas, escamas, 

alergénios e irritantes é muito importante para evitar a colonização bacteriana anormal, típica 

em pacientes com DA. Os banhos devem ser diários, rápidos, com água tépida e os produtos 

de limpeza utilizados devem ser suaves, com um pH ajustado (5.5-6.0) e sem perfume. Deve 

ser evitado o uso de sabões ou detergentes, que são pouco tolerados em pacientes com DA e 

constituem uma das causas mais comuns de irritação da pele. Os detergentes emulsionam os 

lípidos presentes na superfície da pele e são removidos com a água, o sabão contribui para o 

aumento do pH da pele durante pelo menos 90 min, tornando-se fundamental evitar o seu 

uso para garantir a manutenção da barreira cutânea [36]. Durante o banho, a água utilizada 

permite aumentar a hidratação da pele, no entanto, é necessário proceder imediatamente à 

hidratação para evitar a evaporação da água da pele, diminuindo assim a perda de água 

transepidérmica [37]. 

 

10.6.2. Hidratação cutânea 

Os cremes hidratantes compreendem componentes múltiplos cujo objetivo é reparar 

e manter a integridade da barreira cutânea. Um creme hidratante ideal deve reparar a barreira 

cutânea, manter a aparência e integridade da pele e reduzir a perda de água transepidérmica. 

As orientações de tratamento da DA recomendam que a hidratação da pele atópica deve ser 

feita 2-3 vezes ao dia, incluindo após o banho [37]. 

Um hidratante é um produto que aumenta o índice de água da pele e emolientes são 

produtos tópicos que têm um efeito suavizador e calmante. Os três principais componentes 

estruturais dos cremes hidratantes para dermatite atópica são os emolientes, em conjunto 

com os humectantes e os agentes oclusivos [38, 39]. 
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• Emolientes 

 Os emolientes são compostos capazes de preencher as fendas presentes entre os 

aglomerados de corneócitos descamados e consequentemente melhorar o aspeto da pele em 

termos de suavidade e flexibilidade. Neste grupo inserem-se os ácidos esteárico, linoleico, 

linolénico, oleico e láurico [40]. 

• Humectantes  

Os humectantes são compostos com vários grupos hidrofílicos, com capacidade para 

absorver e reter água. Atraem de duas fontes: aumentam a absorção de água da derme para 

a epiderme e também captam água do ambiente externo, se a humidade relativa do ambiente 

for superior a 70%.  Compostos com propriedades humectantes incluem a glicerina, o ácido 

lático, propileno glicol, butileno glicol, pantenol e a ureia [41]. 

• Oclusivos 

 Os compostos oclusivos ajudam a reduzir a perda transepidérmica de água formando 

uma camada hidrofóbica na superfície da pele. Exemplos de oclusivos são a vaselina, óleos 

minerais, lanolina e derivados de silicone [41]. 

 Os cremes hidratantes formulados para a DA além dos compostos mencionados 

anteriormente podem conter ainda compostos com propriedades anti-inflamatórias. A 

utilização de agentes anti-inflamatórios pode reduzir ou substituir o uso de corticosteroides 

tópicos, minimizando assim os seus efeitos secundários. Exemplos desses compostos 

incluem a niacinamida, também conhecida como nicotinamida ou vitamina B3, capaz de 

melhorar as funções da barreira cutânea devido ao aumento das ceramidas e outros lípidos 

intercelulares na epiderme. Demonstrou reduzir a inflamação, aumentar a espessura do 

estrato córneo e reduzir a perda de água transepidérmica. A palmitoiletanolamida que é um 

ácido gordo endógeno encontrado na camada granular da pele que permite alívio do prurido 

e da secura. O ácido glicirretínico é um composto triterpenoide extraído de raiz de alcaçuz, 

com propriedades anti-inflamatórias, antivirais e anti tumorais. A manteiga de karité que 

apresenta além da atividade anti-inflamatória uma atividade anti prurido ou a camomila, 

Matricaria chamomilla, por ser eficaz no tratamento da pele seca e pruriginosa, uma vez que 

contém três compostos, o azuleno, bisabolol e o farneseno, com efeitos anti-inflamatórios 

ou anti-histamínicos [40, 42]. 
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10.7. Aconselhamento farmacêutico 

O aconselhamento farmacêutico no âmbito da DA incide essencialmente no 

tratamento não farmacológico. Durante o atendimento ao público é sempre importante focar 

os hábitos a adotar diariamente, referidos anteriormente, para prevenir ou contribuir para o 

alívio das crises. Sempre que me deparava com um caso clínico de atopia focava sempre nos 

conselhos de higiene e hidratação e na adoção dos hábitos comportamentais exigidos pela 

doença. Fornecia então o folheto por mim elaborado, onde consta a informação de forma 

simplificada que considero relevante. 

Relativamente ao aconselhamento de produtos, quer de banho, quer de hidratação, 

há uma grande diversidade no mercado para o efeito. Tive oportunidade de aconselhar 

produtos de diversas gamas.  

Em raras situações aconselhei também corticosteroides de venda livre (associados 

também a produtos de higiene e hidratação), como é o caso do pandermil, tendo sempre o 

cuidado de frisar que deve ser aplicado por curtos períodos de tempo (máximo 7 dias, salvo 

indicação médica) e em pequenas quantidades. Mencionava também que caso os sintomas 

persistissem a melhor solução seria procurar um médico, de preferência um dermatologista. 

 

10.8. Conclusão 

A DA atópica é de facto uma doença muito atual tendo em conta o número crescente 

de novos casos, especialmente em crianças. A realização deste projeto permitiu enriquecer 

os meus conhecimentos e melhorar a minha abordagem em relação à doença. Notei uma 

grande satisfação por parte das pessoas afetadas quando lhes explicava os pontos principais 

da doença e lhes facultava o folheto. Isso é importante, não só porque é uma ajuda essencial 

para estes utentes, mas também porque permite cativar e fidelizar os utentes na farmácia. 

  



 

31 
 

11. Projeto II - Contraceção de Emergência 

11.1. Contextualização 

Aproximadamente 40% das gravidezes que ocorrem em todo o mundo não são 

intencionais, com maiores taxas de gravidez indesejada nos países em desenvolvimento (57 

por 1.000 mulheres, nas idades entre 15-44 anos), comparativamente a países desenvolvidos 

(42 por 1.000 mulheres nas idades entre 15-44 anos). A contraceção de emergência (CE) é 

uma ferramenta importante na prevenção da gravidez não intencional e atualmente encontra-

se disponível na maioria dos países [43]. 

Em Portugal estima-se que cerca de 2 milhões de mulheres, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 55 anos, encontram-se em risco de engravidar devido ao não 

uso de qualquer método contracetivo. A CE constitui uma alternativa para minimizar o risco 

de gravidez, e ao prevenir uma gravidez indesejada contribui também para reduzir o número 

de interrupções voluntárias da gravidez [44]. 

O método Yuzpe, proposto por Albert Yuzpe em 1970, constituiu o primeiro método 

de CE e foi usado durante anos em Portugal. Consiste na toma de doses elevadas de uma 

pílula oral combinada: 2 doses de 100 g de etinilestradiol combinado com 0.5 mg de 

levonorgestrel, num intervalo de 12 h. Este método é menos eficaz que os atuais e acarreta 

mais efeitos secundários, pelo que se encontra em desuso [45]. 

A razão pela qual decidi abordar a contraceção de emergência (CE) prendeu-se com 

a minha necessidade em aprofundar este tema uma vez que me surgiram imensas dúvidas 

nas mais variadas situações em que me foi solicitada a venda deste tipo de compostos. Desta 

forma, foi-me possível melhorar os meus conhecimentos para um correto e completo 

aconselhamento aquando da dispensa da CE. Aproveitei para realizar um folheto informativo 

(Anexo II) que consiste num guia de utilização da CE onde saliento que a CE não é para 

utilizar de forma abusiva e incentivo para o uso de contraceção regular. 

 

11.2. O que é a contraceção de emergência? 

A CE é definida como o método utilizado para prevenir a gravidez após uma relação 

sexual desprotegida ou inadequadamente protegida (falha do método contracetivo, ver 

Tabela 2) ou em situação de crime contra a autodeterminação sexual, em mulheres não 

utilizadoras de método contracetivo. Atualmente constitui o único método disponível para 

prevenir a gravidez após uma relação sexual desprotegida e não previne a gravidez 

decorrente de relações sexuais após a sua toma [46]. 
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Em Portugal é possível recorrer a três formas de CE, sendo que no contexto da 

farmácia comunitária existem apenas 2 métodos disponíveis: a pílula de emergência de 

Levonorgestrel (Norlevo® ou Postinor®,) e a de Acetato de Ulipristal (Ellaone®). O 

dispositivo intrauterino de cobre (DIU) constitui outro método, mas encontra-se disponível 

apenas em unidades de saúde [46]. 

As contraindicações dos contracetivos orais combinados não se aplicam à 

contraceção hormonal de emergência. Qualquer mulher pode recorrer a esta, exceto quando 

há hipersensibilidade à substância ativa [47]. 

 

Tabela 2:Falha contracetiva e indicação para CE [44]. 

Método  Falha contracetiva 

Preservativo 

 

Rotura 

Retenção na vagina 

Não utilização desde o primeiro contacto do pénis com a vagina 

Contraceção hormonal 

combinada 

(pílula, adesivo, anel) 

 

Esquecimento de dois ou mais dias da toma da pílula 

Atraso de 2 ou mais dias na colocação do adesivo ou anel  

Relação sexual não protegida por método barreira durante o uso de 

medicamentos indutores enzimáticos e nos 28 dias após a sua suspensão  

 

 

 

Contraceção oral com 

Progestativo: 

 

Esquecimento superior a 36 horas na toma da pílula;  

Relação sexual não protegida por método barreira durante o uso de 

medicamentos indutores enzimáticos e nos 28 dias após a sua suspensão 

Progestativo injetável 

 

Atraso superior a 4 semanas na realização da injeção.  

 

Implante 

 

Atraso na remoção do implante  

Relação sexual não protegida por método barreira durante o uso de 

medicamentos indutores enzimáticos e nos 28 dias após a sua suspensão  

 

Métodos intrauterinos 

 

Expulsão parcial ou total do dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema 

intrauterino (SIU);  

Relação sexual não protegida nos primeiros 7 dias após a colocação do 

DIU/SIU;  

Remoção do DIU/SIU sem colocação imediata de outro DIU/SIU ou início de 

outro contracetivo.  
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11.3. Ciclo menstrual 

As alterações que ocorrem ao longo do ciclo menstrual da mulher são resultado da 

influência de um complexo mecanismo hormonal de regulação conhecido como eixo 

hipotálamo-hipofisário-ovários. Esse controlo inicia-se no hipotálamo com a secreção da 

libertação de hormona libertadora de gonadotrofina (GnRH), que estimula a libertação da 

hormona folículo-estimulante (FSH) e hormona luteilizante (LH) pela hipófise anterior [48]. 

Distinguem-se 3 fases no ciclo menstrual: fase folicular (pré-ovulatória), ovulação e 

fase luteínica, sendo o primeiro dia da menstruação considerado o primeiro dia do ciclo. A 

fase pré-ovulatória começa no primeiro dia da menstruação em que a FSH e LH começam a 

estimular nos ovários o amadurecimento de alguns folículos primordiais. Os folículos em 

desenvolvimento produzem estrogénios e a partir de determinada altura um deles torna-se 

dominante e inicia uma fase de desenvolvimento intenso, com uma produção reforçada desta 

hormona. Os estrogénios exercem um mecanismo de feedback negativo sobre a secreção de 

FSH e LH. No entanto, a certa altura do ciclo os estrogénios atingem um certo limiar e 

começam a exercer um mecanismo de feedback positivo sobre a secreção de FSH e LH, mas 

principalmente da LH. O pico de LH inicia a ovulação (que ocorre 10 a 12 horas após o pico) 

levando a rutura folicular e libertação do ovócito. Segue-se a fase luteínica, com a formação 

do corpo lúteo ou amarelo. Este, além de produzir estrogénios, produz progesterona e por 

um mecanismo de feedback negativo leva a uma diminuição das hormonas hipofisárias. Se 

a fertilização não ocorrer o corpo amarelo degenera e os níveis de estrogénio e progesterona 

diminuem rapidamente resultando na menstruação [48, 49]. 

 

11.4. Mecanismo de ação da CE 

O mecanismo de ação dos métodos da CE não se encontra totalmente elucidado, 

acreditando-se que a sua ação se deve principalmente ao atraso ou inibição da ovulação, com 

exceção do DIU, cujo mecanismo de ação é um pouco diferente [50]. 

O conhecimento do período fértil é importante para se compreender o mecanismo de 

ação dos métodos de CE disponíveis. Embora seja difícil prever o dia exato da ovulação, 

considera-se a que o período fértil é de cerca de 6 dias, uma vez que, o tempo de 

sobrevivência dos espermatozoides no trato genital feminino é de 5 dias e o ovócito é viável 

durante 24 h após a ovulação [45]. 
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11.4.1. Levonorgestrel 

O levonorgestrel (LNG) é um progestagénio sintético. Os especialistas concordam 

que a maioria dos seus efeitos deriva da inibição e/ou atraso da ovulação, atuando na fase 

pré-ovulatória. Interfere no eixo-hipotálamo-hipófise-ovários, suprimindo a libertação de 

LH (não ocorre pico de LH), e consequentemente, não ocorre ovulação. O LNG é eficaz, 

apenas, se for tomado antes de começar a ocorrer do pico de LH. Se já tiver começado a 

ocorrer o aumento de LH, ou se já tiver ocorrido o pico da mesma, não apresenta qualquer 

efeito. Por conseguinte este método é menos eficaz quando administrado mais próximo da 

ovulação pois não apresenta qualquer efeito na fase ovulatória e pós-ovulatória [43, 47]. 

Para a CE recomenda-se a toma de um comprimido de 1,5 mg de LNG até um 

máximo de 72 h após relação sexual desprotegida. No entanto, o comprimido deve ser 

tomado o mais cedo possível, de preferência 12 h após a relação sexual desprotegida uma 

vez que a eficácia do LNG é dependente do intervalo de tempo entre a relação sexual e a sua 

toma, diminuindo ao longo do tempo: se for utilizado nas primeiras 24 h a eficácia é de 95%, 

quando utilizado entre as 24 h e as 48 h, desce para 85% e atinge os 58% nas utilizações 

entre as 49 h e as 72 h após a relação sexual desprotegida. 

 

11.4.2. Acetato de Ulipristal 

O Acetato de Ulipristal (AUP) é um modulador seletivo dos recetores da 

progesterona com efeito antagonista ou agonista parcial, que varia de acordo com a dose 

Figura 3: Flutuações hormonais do ciclo menstrual. O dia 1 constitui o primeiro dia da menstruação. 

Durante a fase folicular ocorre um aumento de FSH e LH, em que o pico ocorre ao 14º dia, ocorrendo a 

ovulação, num ciclo de 28 dias [43]. 
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aplicada e com a fase do ciclo menstrual em que é administrado. Liga-se com elevada 

afinidade aos recetores de progesterona e interfere com a transcrição de DNA mediada pelo 

recetor de progesterona [51]. 

Os seus efeitos ocorrem essencialmente ao nível da ovulação, resultando no seu 

atraso ou inibição. Durante a fase folicular pode retardar o aumento ou manter o pico de LH, 

caso já tenha ocorrido; além disso pode inibir a rutura folicular. Quando administrado a meio 

da fase folicular inibe o desenvolvimento dos folículos, levando a um atraso da ovulação e 

a uma diminuição das concentrações de estrogénios. Quando administrado durante o 

aumento de LH, a rutura folicular é adiada 5 a 9 dias, com consequente atraso da ovulação 

[52]. O AUP apresenta também efeito antiproliferativo ao nível do endométrio, diminuindo 

a sua espessura, o que contribui também para a sua eficácia pois afeta a implantação durante 

a fase luteínica [53]. 

Ao contrário do LNG, o AUP atua na fase pré-ovulatória precoce e tardia e é eficaz 

mesmo depois de os níveis de LH terem começado a aumentar. Inibe a ovulação mesmo 

quando é tomado imediatamente antes desta ocorrer, ao contrário do LNG que já não é eficaz 

nesta fase.  

A sua eficácia na prevenção da ovulação é menos dependente do intervalo de tempo 

entre a relação sexual e a toma. Mesmo nas primeiras 24 h após a relação sexual a eficácia 

do AUP já demonstrou ser superior à do LNG. O AUP deve ser tomado numa dose única de 

30 mg até 120 h após a relação sexual desprotegida [51, 54]. 

 

11.4.3. DIU 

O DIU liberta continuamente cobre na cavidade uterina, constituído o método de CE 

mais eficaz, podendo ser utilizado até 7 dias após a relação sexual desprotegida. Evita a 

gravidez ao interferir com a fertilização do ovócito devido à toxicidade do cobre sobre os 

espermatozoides e ao prevenir a implantação do ovo pois cria condições adversas no 

endométrio: o DIU induz uma resposta inflamatória crónica no útero, levando à liberação de 

citoquinas e integrinas. Estes mediadores inflamatórios causam um efeito espermicida e 

inibem a implantação, mesmo que a fertilização ocorra. Além disso, o DIU aumenta 

substancialmente a quantidade de cobre do muco cervical e isso demonstrou inibir a 

motilidade do esperma [47, 55]. 
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11.5. Aconselhamento farmacêutico  

Relativamente ao aconselhamento farmacêutico no âmbito da contraceção hormonal 

de emergência, a interação com as utentes deve ser realizada em ambiente de privacidade e 

com uma linguagem adequada, de forma simples e objetiva. Deve ser facultada toda a 

informação relevante e esclarecer todas as suas dúvidas. 

Perante uma utente na farmácia que solicite CE deve proceder-se a uma avaliação prévia, 

que inclui [44, 46]: 

• Identificar a utente (perceber se a pessoa presente se trata realmente da pessoa que 

vai necessitar de CE para se poder adaptar o discurso); 

• Identificar a situação que motivou a procura de CE; 

• Determinação da última data de menstruação de forma a despistar a possibilidade de 

uma gravidez existente; 

• Confirmar se a utente ainda se encontra no período indicado de utilização da CE; 

• Identificar outros medicamentos que estejam a ser utilizados. 

 

 Caso não exista nenhum critério que possa excluir a toma de CE procede-se à 

dispensa e aconselhamento. No que respeita à toma da CE deve ser facultada informação 

acerca da posologia do medicamento aconselhado e do seu grau de eficácia e segurança. É 

importante alertar a utente para diversos aspetos, nomeadamente [44]: 

• Caso vomite até 3 h após a toma do comprimido, deve repetir a toma; 

• Podem ocorrer perturbações menstruais (muito frequentes), atrasos ou encurtamento 

do período até à menstruação seguinte. Podem surgir também náuseas e vómitos, 

tensão mamária, sangramento e dores de cabeça; 

• Se a utente estiver a fazer uma contraceção hormonal regular é importante referir que 

deve retomar a toma, no caso da pílula, e no caso do adesivo/anel, deve colocá-lo 

imediatamente. Deve haver proteção adicional com preservativo durante pelo menos 

7 dias;  

• Amamentação: deve ser interrompida nas 36 h seguintes após a toma, no caso do 

AUP e nas 6 h seguintes, no caso do LNG; 

• Caso a menstruação tenha um atraso superior a 5 dias no caso de LNG ou 7 dias no 

caso do AUP deve proceder à realização de um teste de gravidez. 

 As pílulas anticoncecionais de emergência são recomendadas apenas para uso 

ocasional após relações sexuais desprotegidas. O farmacêutico deve recomendar à utente que 
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o uso regular não é aconselhável devido à maior possibilidade de falha em comparação com 

as pílulas anticoncecionais orais e o seu o uso frequente pode resultar em efeitos colaterais 

acentuados tais como irregularidades menstruais, embora não existam indicações de que o 

seu uso repetido apresente riscos para a saúde [56]. Deve ser discutido com a utente outros 

métodos contracetivos para o futuro e, por outro, lado é de grande importância chamar a 

atenção que a CE não previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).  

No que respeita a este último ponto verifiquei uma grande falta de sentido de 

responsabilidade, principalmente por parte dos adolescentes. Ocorreram situações em que 

me era solicitada a CE mesmo antes da relação sexual ocorrer, apenas porque pretendiam 

uma relação sexual premeditadamente desprotegida. Causa-me algum espanto, e de certa 

forma indignação, tendo em conta que hoje em dia somos bombardeados diariamente com o 

risco e perigo das DSTs e a sua forma de prevenção: o preservativo. A aquisição da CE em 

farmácia comunitária não é propriamente barata, comparativamente aos outros 

contracetivos, o que contribui bastante, quanto a mim, para travar este uso abusivo.  

 Elaborei um folheto onde consta informação relativamente à toma da CE, onde é 

focado que a CE deve realmente ser só para emergências e incentiva ao uso de uma 

contraceção regular. Fornecia este folheto sempre que dispensava este tipo de medicamento.  

 

11.6. Conclusão  

O contacto diário com situações em que é solicitada a CE é uma oportunidade de 

dialogar com as mulheres ou casais e educar para a saúde, nomeadamente no que respeita às 

DSTs e ao uso de contraceção regular, de modo a que estes façam as melhores escolhas em 

questões da sua saúde sexual. Cabe ao farmacêutico prestar informação adequada para uma 

utilização correta, segura e eficaz da CE e para a prevenção da uma gravidez indesejada. A 

realização deste projeto permitiu-me colmatar as dúvidas que eu sentia em relação a esta 

temática e deste modo enriquecer os meus conhecimentos para que possa prestar o melhor 

serviço aquando da dispensa deste tipo de medicação, sendo o folheto informativo elaborado 

uma mais valia para os utentes. 
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13. Anexos 

Anexo I: Folheto informativo da Dermatite Atópica. 
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Anexo II: Folheto informativo da Contraceção de Emergência. 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 


