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RESUMO 

O estágio em farmácia comunitária é a fase mais prática do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas e é esta unidade curricular que permite ao estagiário ter um contacto 

mais real com a sua profissão. No decorrer desta etapa o estagiário poderá adquirir 

competências essencias para o desempenho da sua futura atividade profissional.  

O presente relatório contém a descrição das atividades que pude desenvolver no decorrer 

de três meses, na Farmácia Aveirense, em Aveiro. O estágio foi orientado pela Dra. Paula 

Camões, contudo, tive a sorte de poder ser orientada também por todos os outros elementos 

da farmácia, tendo todos eles tido um papel muito importante na minha formação. 

Este relatório está dividido em duas partes, sendo que a primeira parte abrange as 

atividades, descritas de forma sucinta,  que pude realizar no contexto de Farmácia Comunitária 

e que são características do estagiário. Na segunda parte incluo os temas que devenvolvi, 

nomeadamente “Contraceção Hormonal de Emergência” e “Higiene íntima da Mulher”.  
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PARTE 1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO  

1. Introdução 

O meu estágio decorreu no período de 7 de fevereiro de 2016 a 5 de Maio de 2016, tendo 

sido completado o período estabelecido de 3 meses. 

Durante o estágio foram-me atribuídas diversas tarefas, realizadas sob a orientação da 

Dra. Paula Camões, Diretora Técnica e proprietária da Farmácia Aveirense (FA), em Aveiro. 

2. Farmácia Aveirense 

2.1. Localização, horário de funcionamento da farmácia e perfil dos 

utentes 

A Farmácia Aveirense (FA) situa-se na Rua de Coimbra, 13 do conselho e distrito de Aveiro 

(Figura 1). Esta consiste numa zona muito central da cidade de Aveiro, em plena zona turística 

da cidade, junto da Ria de Aveiro e do Fórum Aveiro, sendo este o maior centro comercial da 

cidade, frequentado não só por locais como por turistas. Ademais junto da Farmácia existe 

também a Escola Secundária Homem Cristo, frequentada por alunas da faixa etária dos 14 aos 

18 anos. Desta forma, apesar de os utentes mais assíduos desta farmácia pertencerem a uma 

faixa etária já mais envelhecida, esta era também frequentada por alguns turistas e utentes mais 

jovens, geralmente estudantes da escola secundária vizinha.  

A farmácia está a serviço de segunda a sexta feira das 8h45 às 20h, com interrupção para 

almoço das 13h às 14h, e aos sábados das 9h às 13h. De acordo com Portaria n.º 277/2012, de 

12 de setembro, a farmácia também faz serviços permanentes, definidos pela Administração 

Regional de Saúde (ARS) e pela Associação Nacional das Farmácias (ANF), nos quais a farmácia 

fica de serviço desde a sua abertura até ao seu encerramento no dia seguinte1. 

No decorrer do meu estágio, a hora de entrada era às 9h e a de saída às 18h, com 1h de 

pausa para almoço, de maneira a cumprir as 8h diárias estabelecidas.  

2.2. Recursos Humanos 

De acordo com o Regime Jurídico das Farmácias de Oficina, os Recursos Humanos de uma 

farmácia dividem-se em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico2. A equipa da Farmácia 

Aveirense é constituída por duas farmacêuticas (quadro farmacêutico), por um técnico 

devidamente qualificado, uma pessoa responsável pelo apoio contabilístico e uma pessoa 

responsável pela arrumação e limpeza do espaço (quadro não farmacêutico). 

Os colaboradores trabalham 8h por dia em horários rotativos, garantindo a existência de, 

pelo menos, um farmacêutico em cada turno, de acordo com o estipulado pelo Decreto-Lei (DL) 
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n.º 307/2007, de 31 de agosto de 2007.2 Cada colaborador, em situação de atendimento, está 

devidamente identificado, mediante o uso de um cartão na bata, em zona visível. 

2.3. Organização da Farmácia 

2.3.1. Espaço exterior 

A FA cumpre o disposto no artigo 28.º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, no qual estão 

descritas as informações que a farmácia deve divulgar aos utentes, nomeadamente o nome do 

diretor técnico, o horário de funcionamento, os serviços farmacêuticos prestados e o preço em 

vigor, a presença do vocábulo «farmácia» ou o símbolo «cruz verde», que devem ficar 

iluminados durante a noite.2 A FA dispõe, ainda, de uma montra exterior, que é atualizada com 

regularidade, destinando-se à divulgação de campanhas e produtos sazonais. 

2.3.2. Espaço Interior 

Na zona de atendimento ao utente a FA contém um total de três balcões, os quais 

dispõem cada um de computador, leitor ótico, impressora e outro material necessário ao 

atendimento. Dois destes balcões são dispostos de frente para a porta de entrada da farmácia 

e o outro encontra-se sobre o lado esquerdo da porta de entrada. Na continuidade dos balcões 

encontram-se expostos determinados produtos que visam chamar a atenção do cliente, assim 

como publicidade a produtos ou cartazes de promoções. Nas zonas mais próximas dos dois 

balcões frontais encontram-se essencialmente produtos de venda livre, nomeadamente, alguns 

suplementos alimentares, produtos de higiene oral, assim como outros produtos de maior saída. 

Junto do balcão lateral encontram-se diversos lineares com produtos cosméticos de diversas 

marcas.  Ainda na zona de atendimento ao público podem ser encontrados outros lineares com 

produtos de bebé e alguns dispositivos médicos. 

Na FA a receção de encomendas é feita num local apropriado, equipado de computador, 

leitor ótico e impressora. Os produtos rececionados são armazenados em sistemas que permite 

à farmácia uma gestão de espaço garantindo uma boa organização e um rápido acesso aos 

produtos aí armazenados. Os medicamentos são assim guardados em gavetas e organizados por 

ordem alfabética e de dosagens. Produtos que exijam maior espaço de armazenamento 

incluindo xaropes, produtos dietéticos e dispositivos médicos encontram-se acondicionados em 

estantes móveis também localizadas na parte de trás dos dois balcões frontais. Nestas podem 

também encontrar-se os produtos veterinários e alguns suplementos alimentares. 

Medicamentos que necessitem de refrigeração encontram-se no frigorífico, localizado na zona 

de processamento de encomendas. 

A FA possui ainda outras áreas interiores que incluem o gabinete da direção técnica, que 

também serve de apoio à administração financeira, e onde também são pontualmente 

efetuadas consultas de nutrição e as instalações sanitárias. 
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As instalações da FA garantem, assim, a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, bem como a comodidade, acessibilidade e privacidade dos utentes e do 

respetivo pessoal, de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto.2 

2.4. Fontes de informação 

O farmacêutico é um profissional de saúde dotado de fortes competências ténico-

científicas, com uma vertente muito direcionada ao público. Desta forma, com vista a melhorar 

a sua prática profissional diária deve investir na sua formação e manter-se sempre atualizado. 

Assim, tal como descrito no manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia 

comunitária,2 deve dispor das ferramentas necessárias, que possam ser usadas para uso clínico 

no ato da dispensa dos medicamentos, tais como fontes de informação online ou publicações 

físicas (Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, Índice 

Nacional Terapêutico, entre outros). 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

A parte da gestão da farmácia comunitária exige ao farmacêutico que este assuma 

também um papel de gestor. Isto constitui um grande desafio, visto que este deve conseguir 

conjugar a sustentabilidade da farmácia com a sua responsabilidade na saúde pública. Para 

consegui-lo é necessário adotar medidas que contribuam para a melhor rentabilidade da 

farmácia. 

3.1. Sistema informático 

O sistema informático utilizado pela FA é o Sifarma. Este é um sistema operativo utilizado 

por 90% das farmácias em Portugal, e que permite auxiliar o farmacêutico nos processos de 

gestão e atendimento. Permite, portanto, um aumento de produtividade dos colaboradores, 

visto simplificar as tarefas diariamente executadas e diminuir os possíveis erros a elas associados 

oferecendo segurança no atendimento e um maior cuidado prestado durante a dispensa do 

medicamento.4  

Cada colaborador tem um código de acesso único, facilitando, assim, a rastreabilidade de 

cada operação. 

Como tinha tido o meu primeiro contacto com o Programa Sifarma2000® num curso 

proporcionado pela Associação de Estudantes da FFUP efetuado um ano antes do meu estágio, 

a minha adaptação a este sistema operativo estava de certa forma facilitada. Contudo, tive 

ainda muito que aprender em relação ao mesmo até me tornar completamente independente 

no seu manuseamento. Para isso, fui sempre tendo apoio do pessoal quando alguma dúvida 

surgia e fui várias vezes encorajada a navegar pelo mesmo, sempre que haviam momentos mais 

parados na farmácia.  Isso permitiu-me também começar a conhecer mais aprofundadamente 

alguns MPS, dadas as fichas terapêuticas com inúmeras informações associadas aos mesmos. 
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3.2. Gestão de Sotcks 

O stock de um produto diz respeito ao número total de produto que existe na farmácia 

suscetível de ser vendido. 

Uma correta gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento da farmácia, visto 

que a sua produção e manutenção requer um investimento considerável. Assim é exigido um 

equilíbrio entre as necessidades da farmácia e a sua flexibilidade económica. Esta deve ser feita 

tendo em conta determinados fatores, como a época do ano, o perfil dos utentes, preço do 

produto, campanhas promocionais, rotatividade do produto, poder económico da farmácia e 

objetivos de venda a alcançar pela farmácia para um determinado fornecedor. 

A maioria dos produtos presentes na FA possuem um nível de stock mínimo e máximo, 

definido no sistema informático Sifarma2000®. Assim quando um produto atinge o seu nível 

mínimo, este sistema emite um alerta para que o produto possa ser pedido ao distribuidor 

grossista. Aquando de erros associados à entrada de encomendas, erros na marcação e dispensa 

de produtos, devoluções e quebras ou furtos, podem ocorrer algumas discrepâncias entre o 

stock físico e o stock informático. Sempre que seja identificado um erro de stock, este deve ser 

o mais prontamente possível corrigido, de forma a evitar complicações futuras. 

3.3.  Encomendas 

3.3.1. Realização de encomendas 

A aquisição de MPS pode ser realizada de diversas formas: por encomenda direta aos 

laboratórios ou através de intermediários (distribuidores grossistas). Esta etapa de gestão é 

condicionada preponderantemente pela capacidade de investimento da farmácia, pelo seu 

histórico de compras e vendas, pela sazonalidade, pelos níveis de stock máximo e mínimo e pelas 

condições que a farmácia dispõe para o armazenamento dos referidos produtos. 

Na FA são feitas duas encomendas diárias (uma no fim da manhã e outra ao fim da tarde) 

que, devido ao seu horário de funcionamento alargado são necessárias para que uma boa gestão 

de stock seja assegurada. Estas encomendas são realizadas através do sistema informático 

Sifarma, que, com base nos produtos vendidos desde a última encomenda, sugere uma listagem, 

posteriormente validada ou alterada pelo responsável pela encomenda.  

Em situações particulares, como no caso de rutura de stock ou inexistência de 

determinado produto, pode efetuar-se o pedido diretamente ao fornecedor, efetuando-se a 

encomenda do(s) produto(s) necessário(s) por telefone, ou aos delegados comerciais, 

representantes da marca, na zona. Estas encomendas são designadas de encomendas manuais, 

visto terem de ser inseridas manualmente no sistema informático. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de efetuar algumas encomendas por telefone, 

aquando de uma necessidade mais pontual. Tive também a oportunidade de acompanhar a Dra. 

Manuela na elaboração/verificação das encomendas. 
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3.3.2. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas feitas são entregues na farmácia em contentores próprios de cada 

armazenista (“banheiras”), identificados com o nome da farmácia, um código de barras e um 

numérico e acompanhados da fatura (original e cópia). A fatura contém informações como a 

identificação do fornecedor e da farmácia, número de série da fatura, produtos encomendados 

– código e descrição de cada produto, quantidades pedidas e recebidas, preço de venda à 

farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP), eventuais descontos e/ou bónus, imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA) e o valor final dos produtos encontrados (bruto e total).  

A receção do produto é feita pela leitura do código de barras impresso na embalagem e 

parâmetros como o prazo de validade, o estado da embalagem e alguma eventual alteração do 

PVP são verificados. Quando a receção de todos os produtos tiver sido feita, faz-se a comparação 

do que foi recebido com o que foi faturado (essencialmente o número de embalagens e preços) 

e é feita a alteração manual do PVP, de modo a que este coincida com a fatura. Os preços devem 

corresponder aos preços acordados entre ambas as partes. Na eventualidade de haver alguma 

discrepância, ao nível do preço ou embalagem, a farmácia tem o direito de reclamar ou proceder 

à devolução do(s) produto(s).  

No caso de haver a entrada de um produto nunca antes vendido na farmácia, deve ser 

criada no sistema, uma ficha própria para o produto em causa. 

Pude, durante o meu estágio, proceder várias vezes à receção de encomendas, umas vezes 

acompanhada, outras de forma independente. 

3.3.3. Gestão de devoluções 

Como referido acima, no caso de haver alguma inconformidade com o produto 

rececionado, tais como discrepância do preço combinado com o armazenista, danificação da 

embalagem, envio de um produto não encomendado ou prazo de validade curta, pode 

proceder-se à devolução do produto em causa. Assim é emitida uma nota de devolução, a 

triplicar – duas são enviadas ao fornecedor e uma é arquivada na farmácia. Nesta deve estar 

incluído o número da fatura, a identificação da farmácia, o código, nome e número do produto 

e o motivo da devolução. 

As devoluções podem ser feitas num período de três dias, com um máximo de um mês. E 

o fornecedor pode ou não aceitar a devolução. No caso de ser aceite, a farmácia tem a opção 

de substituir o produto ou de ficar com uma nota de crédito. Se esta devolução não for aceite, 

então o produto é novamente enviado para a farmácia, procedendo-se à regularização da 

devolução como “não aceite”, traduzindo-se numa “quebra” do inventário. 

3.3.4. Armazenamento 

Seguidamente à receção e conferência dos produtos, estes devem ser armazenados no 

devido lugar de forma a promover o bom funcionamento da farmácia. Este armazenamento 

deve ser feito tendo em conta os seguintes fatores: 
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• Produtos a ser conservados no frio devem ser os primeiros a ser armazenados. 

Este armazenamento, por sua vez, deve ser feito num frigorífico, cujas 

temperaturas de refrigeração devem ser controladas regularmente, a uma 

temperatura e varie entre os 2º e os 8º.5  

• Os restantes produtos devem ser armazenados numa atmosfera controlada, com 

uma temperatura máxima de 25º e características de humidade nunca superiores 

a 60%.5 

• Psicotrópicos e estupefacientes devem ser armazenados num local reservado e 

restrito aos profissionais. 

No caso da FA os medicamentos são armazenados em gavetas por ordem alfabética e de 

dosagens ou, no caso dos produtos que exijam mais espaço de arrumação, xaropes, produtos 

dietéticos, produtos de uso veterinário, pomadas e cremes, sistemas transdérmicos e 

dispositivos médicos, em estantes móveis. Ambos os sistemas de armazenamento mencionados 

se encontram por trás dos balcões de atendimento.  

Na proximidade dos balcões de atendimento ao público, existem algumas gavetas nas 

quais se encontram armazenados alguns medicamentos não sujeitos a receita médica em com 

muita saída. 

Os produtos de dermocosmética encontram-se expostos e armazenados nas lineares 

junto dos balcões. 

No ato do armazenamento é obedecida a regra de first expired, first out, de modo a 

garantir que chegaram primeiro à farmácia e com PV mais curto são dispensados primeiro. 

Dado que na FA recebíamos duas encomendas diárias, pude ajudar várias vezes na 

arrumação dos MPS o que me permitia ir tendo algum contacto com as suas diferentes formas 

farmacêuticas, dosagens, rotatividade, formatos e cores das embalagens associadas e ainda as 

quantidades disponibilizadas em cada embalagem. Permitiu também que pudesse começar a 

reconhecer os nomes de marcas associados a cada princípio ativo, o número de embalagens 

geralmente disponíveis para a sua venda e ainda os seus locais apropriados de arrumação. 

3.4. Controlo dos prazos de validade 

A revisão dos prazos de validade (PV) é uma tarefa extremamente importante visto que 

permite assegurar a qualidade dos MPS e a segurança do utente. Através do sistema informático 

Sifarma2000® é originada uma lista de produtos cuja validade expira em breve (respeitando o 

limite de data de validade que o operador insere). Posteriormente, com auxílio da lista originada, 

é feita, manualmente, a confirmação dos PV dos produtos e assim a sua disposição de forma a 

permitir aos operadores identificar quais os produtos a ser comercializados mais rapidamente, 

garantindo que não haja o prejuízo do utente. 

Quando o Sifarma2000® gerava uma lista dos MPS com os PV mais próximos da expiração, 

pude contribuir na verificação manual dos mesmos. Isto, permitindo-me ter contacto com alguns 

produtos com baixa rotação na farmácia.  
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4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A dispensa dos medicamentos implica uma relação direta com o utente, sendo um ato em 

que o farmacêutico deve intervir de forma oportuna, esclarecendo possíveis dúvidas que 

possam surgir por parte do utente. Deve sempre haver uma promoção, por parte do 

farmacêutico, do uso racional do medicamento bem como do quão importante é a correta 

adesão, por parte do utente, à terapêutica. Neste ato de dispensa estão incluídos os MSRM, 

para os quais é obrigatória uma receita médica, e os MNSRM.2,6  

4.1. Medicamentos sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, Receita Médica consiste no documento pelo qual é 

prescrito um ou mais medicamentos, por um médico ou, por um médico dentista ou 

odontologista (apenas para os casos previstos em legislação). Deve ainda realçar-se que as 

indicações, modelos ou formatos a que devem obedecer as Receitas Médicas são aprovados 

pela Portaria do Ministério da Saúde.6  

Para poder ser designado por Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM), este deve 

obedecer a pelo menos um dos critérios que seguem: 

• O seu uso pode constituir, direta ou indiretamente, um perigo para a saúde do 

doente, se utilizado sem vigilância médica, ainda que com um uso para a correta 

finalidade; 

• O seu uso pode constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde do doente se 

utilizado com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

• O medicamento contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja, indispensável aprofundar; 

• A administração do medicamento seja efetuada por via parentérica. 

4.1.1. Prescrição: Eletrónica e Manual  

A prescrição de medicamentos por ser efetuada por via eletrónica, por via manual ou 

ainda por via Receita Sem Papel (RSP) (só mais recentemente). Esta pode ser composta por 

qualquer MPS mas aplica-se mais particularmente ao MSRM, incluindo manipulados, 

medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou psicotrópicos e outros medicamentos 

comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS).7 Para o caso dos produtos de 

autocontrolo da doença de Diabetes Mellitus (tipo 1 e tipo 2) e produtos dietéticos é 

indispensável que a receita médica siga o modelo aprovado pelo Despacho nº 15700/2012, de 

30 de novembro.7,9 

Os diferentes modelos de Receita Médica são divididos em:8-11 

• Receita Materializada (validade de apenas 30 dias e utilizada essencialmente 

para tratamentos de curta duração) e Receita Médica Renovável Materializada 
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(possui um máximo de três vias/exemplares e possui uma validade máxima de 6 

meses, com início na data de prescrição, e destina-se essencialmente à prescrição 

de medicamentos destinados ao tratamento de condições de longa duração ou 

crónicas) (ambas informatizadas) 

• Receita Médica pré-impressa (prescrição manual): o recurso a este tipo de 

receitas deve dar-se apenas em casos de falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de quarenta receitas por 

mês. Nestes casos, a existência de uma vinheta indicativa do médico prescritor 

e, quando possível, do local de prescrição, é obrigatória e deve sempre ser 

verificada pelo operador na farmácia. 

• Receita Médica Desmaterializada 

As RM, de acordo com o MSRM prescrito, podem ainda ser classificadas como Receita 

Médica Especial e Receita Médica Restrita. A RM Especial é utilizada para prescrição de:6 

• Medicamentos que possuam, em dose sujeita a receita médica, um princípio ativo 

classificado como estupefaciente ou psicotrópico; 

• Medicamentos que, em utilização indevida, possa criar toxicodependência ou 

possam ser utilizados para fins ilegais; 

As RM Restritas são utilizadas para a prescrição de medicamentos cuja utilização é 

destinada a certos meios especializados.6 

4.1.2. Prescrição: Receita sem Papel 

Ainda que o processo de desmaterialização de receitas tenha sido iniciado pelo Ministério 

da Saúde através da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho,12 só a partir da publicação dos 

Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, é que as receitas foram definitivamente 

substituídas pelas novas RSP (Receitas Eletrónicas Desmaterializadas). 11 A obrigatoriedade para 

o uso deste novo modelo de prescrição ocorreu a 1 de abril desse mesmo ano, 2016. Com este 

novo formato de receitas, é possível a prescrição de um número ilimitado de diferentes 

produtos, não podendo, contudo, ser prescritas mais de duas embalagens por produto, 

excetuando os medicamentos destinados a tratamentos prolongados.13 

As RSP permitem que o utente se possa dirigir à farmácia apenas com uma Guia de 

Tratamento ou uma mensagem no telemóvel ou correio eletrónico, enviada pelo Ministério da 

Saúde. Esta Guia/mensagem deve conter os seguintes dados, essenciais à dispensa dos MPS: 

• Número da receita; 

• Código de dispensa; 

• Código de direito de opção. 

As RSP vieram permitir um processo de prescrição e dispensa mais fácil, bem como ajudar 

a minimizar os erros de dispensa e evitar a falsificação de receitas. Para o utente, este novo 

formato de receitas permite um levantamento da medicação apenas quando necessário, não 

esquecendo o prazo de validade dos produtos prescritos, que como detalhado acima poderão 

de ser de apenas 30 dias ou de 6 meses. 
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 Quando este tipo de receita médica começou a ser usado nas farmácias, em abril de 2016, 

eu estava a efetuar o meu estágio. Assim, pude assistir à adaptação das farmacêuticas e do TDT 

às mesmas. Foi possível constatar que a adaptação às mesmas foi relativamente fácil e que para 

o utente este novo modelo apresentava várias vantagens. Primeiro porque a possibilidade de 

receber a receita por mensagem no telemóvel ou correio eletrónico, permite o mais fácil acesso 

à mesma, especialmente para as populações mais jovens. Como também existe a opção da Guia 

de Tratamento, o menor à vontade com as novas tecnologias, não constitui um problema, 

especialmente para as faixas etárias mais avançadas. Ainda assim, a maior vantagem está no 

facto de permitir ao utente levantar a medicação, dentro dos prazos limites estabelecidos (30 

dias ou 6 meses), apenas quando desejado. 

4.1.3. Validação da Prescrição Médica 

Para que o farmacêutico possa aceder ao(s) medicamento(s) prescrito(s) é necessário que 

a receita seja validada. Para isso, será necessário que esta respeite os seguintes requisitos10,11: 

• Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

• Dados corretos do utente (nome, número de utente, número de beneficiário);  

• Conter, se aplicável, o regime especial de comparticipação de medicamentos 

representado pelas letras R e O. A presença da letra R destacada aplica-se aos 

utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação. Por 

sua vez, a letra O está presente nas receitas no caso de utentes abrangidos por 

outro regime especial de comparticipação identificado por alusão ao respetivo 

diploma legal;  

• Identificação do medicamento. Este pode ser prescrito por DCI ou pelo nome do 

medicamento de referência. No caso da prescrição por DCI, a Receita Médica terá 

de conter a informação da DCI ou princípio ativo, dosagem e forma farmacêutica, 

dimensão da Relatório de Estágio Profissionalizante 13 embalagem (número de 

formas farmacêuticas) e o código representativo que agrupa. Se a prescrição for 

elaborada pelo nome do medicamento de referência terá de conter, 

necessariamente, o nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de 

AIM e o número de registo de medicamento;  

• Posologia e duração do tratamento;  

• Comparticipações especiais devendo, nesse caso, ser identificado o 

despacho/portaria aplicável;  

• Número de embalagens, sendo que podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos num total máximo de quatro embalagens por receita. No 

máximo podem ser prescritas duas embalagens por medicamento. No entanto, 

se os medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária (apenas uma forma farmacêutica), podem ser prescritas até quatro 

embalagens do mesmo medicamento;  

• Data da prescrição e assinatura do prescritor. 
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Para o caso de prescrição médica por receita manual os mesmos critérios 

estabelecidos e referidos para a validação da prescrição eletrónicas devem ser 

respeitados, contendo ainda uma justificação para o recurso à mesma. Esta prescrição 

será invalidada no caso de haver qualquer rasura, caligrafia diferente, utilização de 

diferentes cores de canetas ou de lápis. Esta exceção de prescrição não se aplica à 

Receita Médica Renovável. 

Durante o estágio pude ter várias vezes o contacto com receitas médicas. Numa primeira 

fase acompanhada pela farmacêutica em que me era explicado como proceder à validação das 

mesmas e quais os requisitos a ter em atenção, e, já numa segunda fase, de forma mais 

individual aquando do ato de dispensação. Em ambas as situações fui encontrando algumas 

receitas com falhas nestes requisitos, tais como a falta de assinatura do médico, a ausência do 

número de beneficiário do utente, erros quanto à data de prescrição, a ausência de 

despacho/portaria especial de determinadas doenças, entre outros. 

4.1.4. Cedência de Medicamentos 

Uma vez validada a prescrição médica, pode dar-se então a dispensa do medicamento. 

Esta deve sempre ser acompanhada de toda a informação que possa ser indispensável e 

pertinente à correta utilização do MPS por parte do utente.5 Para tal, deve haver, por parte do 

farmacêutico, uma avaliação da medicação a ser dispensada, de modo a que possa adaptar o 

seu aconselhamento ao medicamento em causa, às indicações terapêuticas para o qual este foi 

prescrito e ainda ao utente ao qual ele é dirigido. Ademais o farmacêutico deve informar o 

utente sobre a existência dos medicamentos existentes na farmácia com a mesma formulação. 

Tendo esta informação, o utente poderá então optar, quando permitido pela prescrição médica, 

por um medicamento genérico ou pelo medicamento de referência.  

Por outro lado, quando a prescrição médica indica o nome comercial do medicamento de 

referência, devem ser verificadas as seguintes situações:  

• O medicamento de referência não possui qualquer medicamento genérico 

comparticipado, devendo então dispensar-se o medicamento prescrito;  

• Existência de uma justificação técnica por parte do médico prescritor:6  

o Alínea a) – medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, 

constando na receita a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6º”;  

o Alínea b) – reação adversa prévia, constando na receita a menção 

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

o Alínea c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias constando na 

receita a menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6º - continuidade de 

tratamento superior a 28 dias”. 

É de notar que no caso da alínea a) e b) é obrigatório ceder o medicamento indicado pelo 

médico. No entanto, a alínea c) admite a escolha do medicamento pelo utente que satisfaça as 

condições da alínea.  
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4.1.5. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

Esta classe de medicamentos requer especial atenção, visto poderem provocar tolerância 

e dependência, e por poderem ser utilizados para fins ilícitos. De forma a promover um maior 

controlo na sua dispensa, estes estão sujeitos a uma legislação específica (DL nº15/93, de 22 de 

janeiro, alterado pela Lei 13/2012, de 27 de março). Estes medicamentos têm de ser prescritos 

isoladamente, com um máximo de 4 embalagens por medicamento e, a receita tem de estar, 

obrigatoriamente, identificada como Receita Especial com inscrição RE. 

A receção destes medicamentos, na farmácia, é feita juntamente com uma requisição em 

duplicado, onde consta o nome do medicamento e respetiva quantidade, data de pedido, 

número de requisição e número de registo. A requisição original fica arquivada na farmácia 

durante 3 anos (decreto de lei 15/93 22 janeiro, lei 13/2012 27 março) e o duplicado é carimbado 

e assinado pelo diretor técnico para ser enviado ao fornecedor.  

De acordo com a Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio, a dispensa deste tipo de 

medicamentos rege-se por requisitos peculiares de entre os quais a necessidade de verificar a 

identidade do adquirente.13 No verso da Receita Médica é registado o nome, o número e a data 

do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da carta de condução (no caso de 

estrangeiros, o número de passaporte é obrigatório) com a indicação da data de dispensa e 

assinado pelo adquirente. Após a dispensa, é impresso um documento de saída de cada 

medicamento, que são agrafados a uma cópia de receita, e arquivados na farmácia durante 3 

anos.14,15 

4.1.6. Regimes de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pode ser, segundo a legislação de normas vigentes, 

realizada através de um regime geral ou de um regime especial.9,16,17 

4.1.6.1. Regime Geral de Comparticipação 

No Regime Geral de Comparticipações, existem quatro escalões, para os quais a 

percentagem do PVP do medicamento suportada pelo Estado varia e, encontra-se definida na 

Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho, segundo a classificação farmacoterapeutica do 

produto:18 

• Medicamentos de Escalão A: comparticipados a 90%; 

• Medicamentos de Escalão B: comparticipados a 69%; 

• Medicamentos de Escalão C: comparticipados a 37%; 

• Medicamentos de Escalão D: comparticipados a 15%; 

4.1.6.2. Regime Especial de Comparticipação  

O Regime Especial de Comparticipação pode ser identificado pela letra R e/ou O. Para os 

doentes pensionistas do Regime Especial (R) há um acréscimo de comparticipação de 5% ao 

escalão A e 15% aos escalões B, C e D.19 Não obstante, se os medicamentos dispensados 
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corresponderem aos cinco mais baratos existentes no mercado, a comparticipação é de 95% 

sobre o PVP do produto.  

Para o caso de medicamentos prescritos destinados a determinadas patologias ou a 

determinados grupos especiais de utentes (letra O), o regime de comparticipação é diferente, 

sendo obrigatória a indicação na receita, pelo médico prescritor, do diploma referente a essa 

patologia ou ao grupo de utentes em questão.19 O valor da comparticipação é variável e está 

definido em legislação própria.  

Existem, contudo, outros regimes de comparticipação:19,20  

• 30% do PVP de medicamentos manipulados comparticipados;  

• 85% do PVP das tiras-teste para autocontrolo da Diabetes Mellitus;  

• 100% do PVP de agulhas, seringas e lancetas para monitorização dos níveis de 

glicémia em doentes da Diabetes Mellitus; 

• 100% do PVP de produtos dietéticos de carater terapêutico prescritos no instituto 

de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos centros de tratamentos dos 

hospitais reconhecidos por este. 

Existem, ainda, vários regimes de complementaridade por subsistemas de saúde criados 

no âmbito de vários ministérios: Assistência na Doença dos Miliares, empresas bancárias (Caixa 

Geral de Depósitos), seguradoras (Medis®, Multicare®) e outras instituições prestadoras de 

cuidados de saúde (Serviços de Assistência Médico Social – SAMS e SAMS/Quadros). 

4.1.7. Conferência de Receituário e Faturação  

Após a dispensa dos MSRM comparticipados, é impresso um documento de faturação no 

verso da receita contendo as seguintes informações:21  

• Identificação da farmácia; 

• Preço total de cada medicamento; 

• Preço total da receita; 

• Valor total a pagar pelo utente e valor descritivo; 

• Valor de comparticipação do Estado, total e descritivo; 

• Data da dispensa; 

• Número de registo do medicamento em carateres e em código de barras; 

• Espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. 

Por fim, o verso da receita, deve ser carimbado e assinado pelo farmacêutico ou TDT. 

Até ao final de cada mês, todas as receitas faturadas têm de ser verificadas para que 

sejam, posteriormente, enviadas para a entidade correspondente e a farmácia seja 

reembolsada. Esta verificação consiste na comparação dos medicamentos faturados com os 

dispensados, se o regime de complementaridade e/ou exceções foram corretamente aplicados 

e na observação da presença de todos os elementos obrigatórios aquando da dispensa dos 

medicamentos, tal como foi descrito anteriormente. Caso sejam detetados erros, estes têm de 

ser corrigidos, caso contrário, a entidade correspondente não reembolsa a farmácia.    
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A organização das RM é feita por ordem crescente da data de dispensa e, para cada 

organismo, as receitas são agrupadas em lotes de trinta unidades; no primeiro dia do mês 

seguinte é iniciada uma nova sequência.  

Todos os lotes são fechados no dia final de cada mês e é impresso um verbete que é 

carimbado e anexado a cada lote. Após o fecho de todos os lotes é impresso um outro 

documento, o resumo de lotes, que contém as informações relativas a todos os lotes e valores 

faturados. O processo na farmácia fica completo quando é impressa a fatura mensal 

correspondente a cada organismo, carimbada, assinada e anexada aos restantes documentos. 

Os lotes pertencentes ao SNS são enviados para o Centro de Conferência de Faturas, já os 

das outras entidades são enviados para a ANF. Caso sejam detetadas inconformidades, as 

receitas são devolvidas à farmácia e podem ocorrer um de duas situações: se for possível corrigir 

a receita, a farmácia poderá reenviá-las, caso não seja possível a correção, a farmácia perde o 

direito ao reembolso. 

Durante o estágio pude conferir, várias vezes em conjunto com a farmacêutica, as receitas 

antes de as colocar nas gavetas. No que concerne à prescrição manual, eram verificadas a 

conformidade da prescrição com o produto dispensado, a validade da prescrição e a assinatura 

do médico e do profissional de saúde responsável pela dispensa, o carimbo e a data da dispensa. 

As receitas eletrónicas somente necessitavam de conferência da data de prescrição e da 

assinatura do médico e do profissional de saúde responsável pela dispensa, com o respetivo 

carimbo e data da dispensa.  

No decorrer dos três meses de estágio, pude auxiliar também no fecho do receituário no 

último dia do mês. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o DL n.º 209/94, um MNSRM corresponde a um produto destinado a um 

fim terapêutico não comparticipável, exceto em casos especiais devidamente justificados por 

razões de saúde pública [S23]. O regime de preços aplicados aos MNSRM é regulado pelo DL n.º 

176/2006, de 30 de agosto.6  

Qualquer MNSRM comercializado revelou, em estudos realizados, um impacto positivo 

na relação risco/beneficio, de acordo com o seu perfil de segurança.22 A comercialização dos 

MNSRM não é exclusiva às farmácias de acordo com o DL n.º 134/2005 que cria e estabelece 

normas sobre a comercialização de MNSRM para além das farmácias.23  

Na maioria das situações, os MNSRM são dispensados por Indicação Farmacêutica. De 

acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a Indicação 

Farmacêutica é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se compromete pela seleção de um 

MNSRM e/ou comunicação de medidas não farmacológicas.5 A Indicação Farmacêutica visa o 

alívio ou resolução de um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou 

sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, auto-limitante, de 
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curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de 

saúde do doente.5 

OS MNSRM que mais vezes dispensei durante o meu estágio foram para o tratamento de 

problemas menores de sono, constipações, alergias, dores musculares, cansaço, entre outros. 

4.3. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

4.3.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

O DL n.º 148/2008, de 30 de agosto, regula o código comunitário referente aos 

medicamentos veterinários. Neste DL considera-se um medicamento veterinário como “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. 24 

 Alguns medicamentos de uso veterinário requerem ainda a apresentação de uma 

prescrição do médico veterinário para que se possa efetuar a dispensa do medicamento em 

questão.24 

4.3.2. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são definidos no DL nº 145/2009, de 17 de junho como sendo 

utilizados para fins comuns aos dos medicamentos (prevenir, diagnosticar e tratar), contudo 

devem atingir os seus fins através de mecanismos que não sejam farmacológicos, metabólicos 

ou imunológicos.25 

4.3.3. Produtos de Pericultura e Obstretícia  

A FA possui alguns produtos desta área, nomeadamente biberões, chupetas, cintas pré e 

pós-parto, aspiradores nasais para bebé, entre outros.  

O farmacêutico deve ter um cuidado acrescido no momento da dispensa e de 

aconselhamento destes produtos, pois são destinados a uma subpopulação específica com 

cuidados especiais. 

4.3.4. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal  

Os produtos de cosmética e de higiene corporal são definidos pelo DL nº 189/2008, de 24 

de setembro, como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente a epiderme, sistema piloso e 

capilar, unas, lábios, órgãos genitais, externos, ou com os dentes e mucosas bocais, com a 

finalidade, exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. 26 
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Cada vez mais a população em geral se mostra preocupada, não só com a sua aparência, 

mas também com a sua saúde. Os produtos cosméticos podem oferecer soluções adaptadas a 

cada indivíduo e nesse sentido, o farmacêutico pode dar um contributo significativo no 

aconselhamento prestado ao utente. 

Durante o estágio pude subscrever uma plataforma onde podia ter acesso a formações 

sobre variadas gamas de produtos de dermocosmética. Podia aceder a esta plataforma tanto 

em casa como na farmácia, aquando de momentos mais parados. Para além disso pude assistir 

a uma formação da Caudalie®.  

5. Cuidados Farmacêuticos 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, o conceito 

de Cuidados Farmacêuticos refere-se à responsabilidade do farmacêutico na sociedade na 

integração e articulação de serviços na promoção da saudade da população.5 Desta forma, existe 

uma centralização do trabalho do farmacêutico no cuidado e na saúde do doente com vista a 

alcançar os resultados esperados da terapêutica medicamentosa e evitar o aparecimento de 

qualquer reação adversa.27  

O conceito de Cuidados farmacêuticos inclui diferentes atividades durante as quais o 

farmacêutico pode intervir: Dispensa, Indicação Farmacêutica, Revisão da Terapêutica, 

Reconciliação Terapêutica, Seguimento Farmacoterapêutico, Farmacovigilância e Educação para 

a Saúde.5 Deste modo, o farmacêutico deve assumir, em qualquer situação, um espírito crítico 

no momento da dispensa de qualquer MPS, avaliando o esquema terapêutico do utente de 

modo a verificar a existência quaisquer Problemas Relacionados com a Medicação (PRM) em 

três componentes:  

• Necessidade: o doente administra o medicamento quando não necessita ou não 

administra quando necessita para determinado fim terapêutico;  

• Efetividade: o utente administra o medicamento errado ou a administração do 

medicamento é realizado em dose, frequência e/ou duração menos à que 

necessita;  

• Segurança: o utente administra um medicamento que lhe desencadeia uma 

Reação Adversa ao Medicamento (RAM) ou a administração é realizada em dose, 

frequência e/ou duração superior à que precisa 

6. Serviços prestados na Farmácia 

6.1. Medição dos Parâmetros Físicos e Bioquímicos em Farmácia Comunitária 

Em respeito ao Código Deontológico dos Farmacêuticos, as farmácias comunitárias devem 

praticar o máximo de serviços farmacêuticos possível aos utentes e à comunidade em que está 

inserida.28 Assim, de forma contribuir para um maior bem-estar da população, alguns dos 
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serviços prestados pelos farmacêuticos incluem a medição de alguns parâmetros físicos e 

bioquímicos dos utentes.  

6.1.1. Medição da Pressão Arterial  

A PA corresponde à pressão que o sangue exerce na parede das artérias por onde circula. 

Esta é definida por dois valores obtidos, relativos à pressão sistólica e à pressão diastólica, que 

são vulgarmente conhecidos como PA “máxima” e a PA “mínima”.29 

 

Tabela 1. Classificação da PA de acordo com os valores de Pressão Sistólica e Diastólica (adaptado30). 

 Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Pré-hipertensão 120 – 139 80 – 89 

Hipertensão Arterial estádio 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensão Arterial estádio 2 > 160 > 100 

 

Para efetuar uma correta medição destes valores, na FA, o utente é convidado a sentar-

se na parte de trás da farmácia, onde existem um ambiente calmo, devendo repousar alguns 

minutos. Seguidamente os seus valores são medidos, com recurso a um aparelho automático, 

avaliados pelo farmacêutico ou pelo TDT e anotados num cartão, disponibilizado pela farmácia, 

que permitia um acompanhamento dos valores obtidos pelos utentes em diferentes datas. 

Sempre que necessário, por obtenção de valores um pouco fora do normal, os utentes eram 

aconselhados com medidas não farmacológicas, como mudança de hábitos alimentares, prática 

de desporto e cessação tabágica, de forma a poderem obter valores de PA normais. Quando 

estes valores eram demasiado elevados, o utente era encaminhado para o médico. 

De entre os parâmetros bioquímicos, a FA procedia principalmente à medição da Pressão 

Arterial, que era feita de forma gratuita. Assim, tínhamos alguns utentes que vinham quase 

diariamente controlar os seus valores de PA e, por isso, eu tive a oportunidade de realizar estas 

medições variadas vezes. Tive ainda a oportunidade de esclarecer algumas das dúvidas dos 

utentes relativamente aos valores que eram obtidos bem como sugerir pequenas mudanças na 

sua rotina de forma a obterem um estilo de vida mais saudável. 

6.1.2. Medição da Glicémia Capilar  

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica que abrange cerca de 1 milhão de 

portugueses.31 Por este motivo o seu controlo tem um grande interesse tanto para a 

comunidade científica como para a população em geral. Uma das formas de controlar esta 

doença, passa pela monitorização dos valores de glicémia sanguínea. Assim, ainda que não de 

forma tão precisa quanto a obtida por análises em laboratório, a medição dos níveis glicémia 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

         
 

 MÉLODIE CARVALHO                                                                                                                                  18 
 

através de sangue capilar na farmácia comunitária, tem-se mostrado muito importante para a 

comunidade. 

6.1.3. Medição do perfil lipídico 

O perfil lipídico é um parâmetro usualmente monitorizado nas farmácias comunitárias por 

ter um procedimento relativamente simples. À semelhança da medição dos valores de glicémia, 

para a determinação destes valores é utilizada uma punção de sangue capilar. A medição deste 

parâmetro é vulgarmente conhecida como “medição do colesterol”. 

Na FA este teste não é muito procurado. Durante o meu estágio, nunca foi necessário eu 

realizar este teste. 

7. Outros serviços 

Para além de todos os serviços mencionados ao longo do relatório, na FA eram também 

realizadas consultas de nutrição por uma nutricionista que, consoante o número de pedidos 

agendados, realizava consultas cerca de uma vez por semana.  

8. Formações 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de assistir a algumas formações na farmácia 

de entre as quais uma sobre a EllaOne®, Caudalie®, e da Bioativo®. Tive ainda a oportunidade de 

acompanhar a Doutora Paula Camões a uma formação sobre o Fluimunil® e Spidifen®.  

9. ValorMED 

A ValorMED trata-se da sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e de medicamentos fora de uso, através de processos de reciclagem e incineração, de 

uma forma segura e ecológica. 

Figura 1. Valores de referência da glicémia. (adaptado de 32) 
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O farmacêutico deve educar e sensibilizar o utente de forma a este cumprir o seu papel e 

ajudar a preservar o ambiente, devendo, para isso, entregar os seus resíduos de embalagens e 

medicamentos nos sítios apropriados.  

10.  Conclusão 

Estes três meses foram sem dúvida muito importantes na minha formação profissional. 

No decorrer dos mesmos pude desenvolver competências comunicacionais, mas 

essencialmente adquirir muita informação cientifica e conhecimentos empíricos que 

contribuíram como um grande complemento à formação académica que obtive ao longo do 

curso.  

 Pude perceber qual a importância do farmacêutico enquanto agente da saúde e nas 

diferentes atividades por ele desempenhadas. Foi-me dada a oportunidade de realizar uma 

grande parte das tarefas do farmacêutico comunitário, tais como receção de encomendas, 

atendimento e aconselhamento ao público e dispensa de MSRM e evoluir enquanto profissional 

até nas tarefas aparentemente mais simples. 

Todos os colaboradores da FA me proporcionaram uma boa integração na equipa e 

procuraram sempre um ótimo ambiente de trabalho e aprendizagem. Pude sempre contar com 

o apoio de qualquer um no esclarecimento das minhas dúvidas e assim sentir-me, com o 

decorrer do tempo de estágio, cada vez mais capaz de intervir nas atividades diárias da farmácia 

e passar a ser um elemento prestável.  
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

Tema 1: “Contraceção Hormonal de Emergência” 

Como descrito anteriormente, na proximidade da farmácia onde realizei o meu estágio, 

existe um liceu frequentado por alunos da faixa dos 14 aos 18 anos. A escolha do presente tema 

foi feita após verificar que durante os três meses de estágio, houve por parte de algumas alunas, 

a procura deste tipo de medicação, a Pílula do dia seguinte, assim como a procura de testes de 

gravidez. Na maioria dos casos as alunas pareciam estar desinformadas, e a pouca informação 

que tinham parecia provir das amigas e não de profissionais mais informados.  

A fim de conseguir abordar o tema junto da população alvo foram distribuídos panfletos 

contendo informações relevantes acerca de alguns dos métodos de Contraceção Hormonal de 

Emergência (Anexo B). 

Apesar de atualmente a sexualidade ser um tema muito mais facilmente abordado, há 

ainda muita falta de informação, especialmente no que toca à Contraceção Hormonal de 

Emergência. Esta falta de informação existe sobretudo, mas não só, na população mais jovem. 

Assim esta falha pode ser colmatada com a promoção de algumas sessões de esclarecimento de 

dúvidas, por parte de profissionais de saúdes habilitados, junto de escolas e outros locais onde 

população mais velha possa também ser abrangida. 

1.1. Introdução 

Desde que a lei que permite a interrupção voluntaria da gravidez foi aprovada em 

Portugal, que o número de abortos ilegais reduziu, assim como o número de complicações 

associadas a este procedimento. Tal deve-se sobretudo ao fato de que, quando realizado de 

forma legal, ser realizado por pessoal especializado e com boas condições de sanitárias levando 

a uma diminuição dos riscos tidos pela gestante. No entanto, este procedimento continua a 

apresentar alguns riscos para quem é submetido ao mesmo. Registou-se assim em 2010, uma 

morte materna, 37 complicações graves e 1045 “outras complicações”, com um total de 5,6% 

de complicações.33 Apesar de Portugal manter uma média de abortos inferior à da Europa, 

apresentando em 2014 uma média de 210,6 abortos por cada 1000 nados vivos,34 estes números 

podem ainda ser reduzidos. Sabe-se que o número total de abortos por opção, em 2014, foi de 

cerca de 16029, sendo a faixa etária dos 20 aos 24 anos (22,44%) a que apresenta maior número 

de interrupções da gravidez, e que cerca de 95,4% das mulheres que optou pela interrupção da 

gravidez por opção, escolheu posteriormente um método de contraceção.35  

Sendo a pílula do dia seguinte uma via de prevenção da gravidez pós relação sexual (RS), 

o recurso à mesma pode ajudar a melhor controlar os números acima apresentados, dado que 

na maioria das vezes as gravidezes seguidas de abortos se devem a relações sexuais 

desprotegidas (40 a 50% dos casos), por erro na toma do contracetivo oral (11 a 37% dos casos) 

ou falha do método de barreira utilizado (18 a 80% dos casos) 36. No entanto, tal como pode ser 
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observado na tabela 2 que se segue, em várias situações este método não é tido em 

consideração devido à falha de informação junto das mulheres.36,37  

 

Tabela 2. Razões principais para o não uso de CE por mulheres (adaptado38). 

Razões para a não utilização de Contraceção de Emergência (1365 mulheres) % 

Não consideram estar em risco de engravidar 61,2 

Não pensaram na CE  19,9 

Julgaram ser demasiado tarde para o uso de CE 12,4 

Não sabiam onde encontrar CE  7,1 

Não conheciam a CE  4,7 

A CE era demasiado cara 3,7 

Pensaram que a CE era perigosa  3,4 

Tiveram vergonha de pedir CE 2,3 

Pensaram que a CE era inútil 2,2 

Pensaram que a CE fosse uma substância abortiva 0,6 

 

É no sentido de colmatar estes problemas informativos (30,4%)38 que o farmacêutico 

comunitário pode ter um papel tão relevante visto ser um profissional de saúde que está 

próximo do cidadão. Assim, o uso das suas competências no aconselhamento das utentes que 

necessitam deste tipo de contraceção, deve ser feito sempre que possível de forma a contribuir 

para uma melhor promoção da saúde sexual e reprodutiva.  

1.2. Aparelho Reprodutor Feminino 

O aparelho reprodutor feminino é constituído por dois grupos de órgãos, os órgãos 

internos e os órgãos externos. Os órgãos internos localizam-se na zona pélvica e incluem os 

ovários, as trompas de Falópio, o útero e a vagina. Ao grupo dos órgãos externos pertencem o 

monte de Vénus, a vulva e o períneo.40 

Os ovários são estruturas glandulares situadas na zona pélvica e ligadas ao útero pelas 

trompas de Falópio. Estes são possuidores de uma secreção dupla, uma externa, resultando na 

formação dos óvulos, e uma interna, que verte no sangue as hormonas femininas (estrogénio e 

progesterona) que, ao atuar sobre o útero, o preparam para a fecundação, nidação e nutrição 

do embrião. As trompas de Falópio correspondem a duas estruturas tubulares que se prolongam 

dos ovários até ao útero. É nesta zona que sucede o fenómeno de fecundação com posterior 

condução do óvulo fecundado até à matriz. O útero, ou matriz, é constituído por uma parede 

musculosa coberta interiormente por uma mucosa denominada de endométrio. Este é o órgão 

responsável pela receção do óvulo fecundado ao nível da trompa, pela sua nutrição, 

desenvolvimento e expulsão durante o parto. A vagina é o órgão copulador da mulher e 
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estabelece uma ligação entre a vulva e a cérvix do útero (parte inferior do útero). É também pela 

vagina que ocorre a passagem do fluxo menstrual e do feto durante o parto.39 

Estes são os órgãos diretamente relacionados com a reprodução, no entanto as suas 

alterações fisiológicas ocorrem de forma cíclica e são reguladas pelos diferentes níveis 

hormonais que se fazem sentir ao longo do Ciclo Sexual Feminino (CSF).40 

1.3. Ciclo Sexual Feminino 

A regulação dos CSFs é feita pela interação neuro-hormonal existente entre o hipotálamo, 

a hipófise e os ovários. O conjunto hipotálamo-hipófise representa o centro de controlo, do qual 

o hipotálamo constitui o órgão regulador superintendente. Por sua vez, a hipófise é responsável 

por desempenhar uma função mediadora entre o hipotálamo e os ovários.40, 46 

Estes CSF estão inteiramente dependentes dos três órgãos supramencionados já que são 

estes os responsáveis pela produção de hormonas e consequente regulação do ciclo sexual 

feminino mediante a concentração das mesmas. A função mediadora destas hormonas depende 

das distintas situações fisiológicas verificadas ao longo do CSF, sendo que as suas concentrações 

variam ao longo do mesmo. É importante referir que as hormonas sexuais produzidas nos 

ovários vão, através de um mecanismo de retrocontrolo, influenciar o sistema hipotálamo-

hipófise. 40, 46 

Numa primeira fase do CSF, na qual os níveis de estrogénios e progesterona se encontram 

reduzidos, dá-se, pelo hipotálamo, a segregação e libertação de hormona libertadora de 

gonadotrofinas (GnRH) para a circulação hipotálamo-hipófise, estimulando a hipófise anterior à 

segregação e libertação para a corrente sanguínea das gonadotrofinas hormona folículo 

estimulante (FSH) e hormona luteinizante (LH) (figura 2). Estas são, respetivamente, 

responsáveis pela estimulação da maturação de folículos do ovário e assim secreção de 

estrogénios com consequente espessamento do endométrio e, promoção da ovulação seguida 

de aumento da produção de progesterona pelo então formado corpo amarelo. 40, 46 

É possível distinguirem-se diferentes fases no CSF consoante as variações das 

concentrações hormonais e dos processos fisiológicos correspondentes. Temos assim a Fase 

Folicular que ocorre ao nível dos ovários e que corresponde com as Fases Menstrual e 

Proliferativa que se observam ao nível do endométrio; a Ovulação que é uma fase pontual e que 

é marcada por grandes variações hormonais; seguindo-se a Fase Luteínica que ocorre ao nível 

dos ovários e que corresponde à Fase Secretora ao nível do endométrio (figuras 2 e 3).40, 46 

Como é possível observar-se nas figuras 2 e 3, que representa as variações hormonais que 

decorrem durante o ciclo sexual feminino, a libertação inicial de FSH pela hipófise, vai estimular 

os ovários ao recrutamento seleção e maturação folicular com consequente aumento dos níveis 

de estrogénios – Fase Folicular. O aumento desta hormona, levará por sua vez, à estimulação da 

atividade mitótica e glandular, resultando no aumento da espessura da camada funcional ao 

nível do endométrio – Fase Proliferativa (4º - 14º dias). Esta camada permitirá mais tarde alojar 

o possível ovo formado.  Por volta do 14º dia, coincidente com o pico de estrogénios, verifica-se 
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também um pico de LH, resultando na ovulação, fase em que se dá a libertação do óvulo por 

rompimento do folículo já maduro. Este irá posteriormente transformar-se em Corpo Lúteo, 

responsável pela produção de progesterona -  Fase Luteínica. Esta fase é coincidente com a Fase 

Secretora ao nível do endométrio, na qual as camadas basal e funcional se encontram prontas 

para a implementação do possível ovo formado (19º e 21º dias).  Aquando da ausência de 

fecundação, processo no qual o óvulo (gâmeta feminino) é fecundado por um espermatozoide 

(gâmeta masculino), dá-se o processo degenerativo no qual o Corpo Lúteo se transforma em 

corpo albicans, resultando numa considerável diminuição dos níveis de estrogénios e 

progesterona, com consequente rompimento dos vasos do endométrio e descamação da 

camada funcional, resultando na hemorragia menstrual. Estes fenómenos fisiológicos 

observados a nível do endométrio correspondem à denominada Fase Menstrual que é, por sua 

vez, coincidente com a Fase Folicular (ovários), e ocorre nos primeiros 4 dias do novo ciclo sexual 

feminino.40  

 

 

Todas estas variações hormonais resultam num ciclo sexual feminino, com uma duração 

média de 28 dias, podendo usualmente variar entre os 21 e os 35 dias, e corresponde ao tempo 

que decorre entre o início de um fluxo menstrual (menstruação) e o início do fluxo menstrual 

seguinte. Durante este período de tempo fazem-se sentir distintas alterações fisiológicas que 

refletem as diversas variações ao nível hormonal, enzimático e ainda de outras substâncias, 

havendo um período que corresponde a uma fase fértil no qual, caso a mulher tenha relações 

sexuais desprotegias, há riscos de gravidez indesejada.46 

Figura 2. Regulação no eixo hipotálamo-
hipófise-ovários. (adaptada de 40) 

Figura 3. Esquema representativo das 
alterações ocorridas durantes as diferentes fases 
do ciclo sexual feminino (adaptado de 46) 
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1.4. Aparelho reprodutor masculino  

O aparelho reprodutor masculino é constituído por diferentes órgãos, que se encontram 

imaturos até à puberdade e que, aquando dos estímulos sentidos por parte dos androgénios, se 

desenvolvem atingindo as características típicas da fase adulta. Estes são divididos por dois 

grupos, os órgãos internos e os órgãos externos. O primeiro grupo é constituído pelos testículos 

e pelo conjunto de gónadas responsáveis pelo transporte do esperma desde os testículos até à 

uretra, incluindo o epidídimo, vasos deferentes, vesículas seminais, canais ejaculadores, uretra, 

próstata e glândulas acessórias. Já ao grupo dos órgãos externos pertencem o pénis e o escroto, 

respetivamente adaptados para a penetração durante as RS e proteção dos testículos.40  

1.5. Fisiologia da reprodução masculina  

Tal como visto para ocaso do sexo feminino, a fertilização masculina é também regulada 

pelo sistema endócrino hipotálamo-hipófise, com algumas particularidades. No caso do homem 

a secreção de GnRH ocorre de forma contínua e não cíclica, como decorre na mulher, o que 

permite uma fertilidade constante.  Esta hormona vai igualmente atuar sobre a hipófise, 

induzindo a libertação de gonadotrofinas FSH e LH. Estas serão posteriormente responsáveis 

pela produção das hormonas masculinas bem como pela regulação da espermatogénese, 

processo responsável pela produção de gâmetas masculinos, os espermatozoides.40 

1.6. Reprodução humana 

A formação do ovo é o primeiro ponto para a origem de vida. Esta célula diplóide resulta 

da fusão, geralmente ao nível das trompas de Falópio, de duas células haplóides, os gâmetas 

feminino (óvulo) e masculino (espermatozoide). Outro ponto importante corresponde à nidação 

do embrião, isto é, a fixação do embrião no endométrio que corresponde ao local preparado, 

durante o CSF, para acolher e propiciar o crescimento do embrião. A elevada totipotência do 

ovo é o que permite a esta célula a capacidade de sofrer diversas mitoses que, reguladas pela 

expressão genética e proteica, originam células e tecidos de características muito diversas ao 

longo da formação e do desenvolvimento do embrião, levando, assim, à origem de um novo ser 

vivo de tecidos e células diferenciadas.40 

1.7. Contraceção 

Como é possível perceber-se pela informação anteriormente apresentada, a contraceção 

sexual deve ser feita de forma a evitar a formação do ovo e/ou a sua posterior nidação. Por sua 

vez, este impedimento pode ser feito através de variados métodos de contraceção sexual. 

Os registos do primeiro método de contraceção sexual datam do século XVI e desde então 

muitos outros métodos têm surgido e sido aperfeiçoados. Estes diferentes métodos hoje 

conhecidos podem ser divididos em 5 grupos, sendo eles, os métodos de (1) contraceção 
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naturais, os métodos de (2) contraceção de barreira, os de (3) contraceção intrauterina, a (4) 

esterilização cirúrgica e finalmente os métodos de (5) contraceção hormonal. Estes diferem não 

só na eficácia como no mecanismo de ação e na possibilidade de reversão ou não dos seus 

efeitos contracetivos.40,41 

1.7.1. Métodos de contraceção naturais  

Este conjunto exige um bom conhecimento dos CSF por parte da mulher de forma a que 

esta possa identificar, através das modificações fisiológicas que ocorrem ao longo do ciclo, quais 

os seus períodos férteis, requerendo para isso treino e disciplina. Estes devem ser utilizados 

apenas para mulheres com ciclos sexuais regulares. Dentro deste grupo de métodos 

contracetivos, podem destacar-se os métodos com base no calendário, métodos baseados na 

observação de sinais e sintomas como é o caso da temperatura basal ou das características do 

muco cervical, abstinência sexual e ainda o coito interrompido. Todos eles atuam por prevenir 

a chegada do gâmeta masculino ao gâmeta feminino por evitarem a ejaculação masculina no 

interior do trato genital feminino nos períodos de fertilidade da mulher.41,42  

Tal como pode ser observado no estudo de Polis et al. 42 (ver anexo A), foi avaliada a 

percentagem cumulativa de falha de um dos métodos contracetivos incluído neste grupo, 

tendo-se concluído que nomeadamente a abstinência sexual apresenta uma média de 13,9% de 

ineficácia que é bastante elevada, quando comparada com outros métodos de contraceção 

disponíveis.42,43 

1.7.2. Métodos contracetivos de barreira  

Estes métodos consistem numa barreira física que evita o alcance do óvulo por parte do 

espermatozoide, evitando dessa forma, a fertilização. Estes podem ser químicos ou mecânicos. 

Os métodos químicos incluem os espermicidas, que atuam pela inviabilização dos 

espermatozoides antes de estes entrarem em contacto com o óvulo. Estes métodos apresentam 

uma percentagem de ineficácia que pode variar entre os 3% aos 14% no primeiro ano de 

utilização46. Por sua vez, os métodos mecânicos, que abrangem os preservativos feminino e o 

masculino (com uma ineficácia média de 5,4%), apresentam a particular vantagem de 

prevenirem não só a gravidez indesejada, mas também a passagem de algumas doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). Os métodos pertencentes a este grupo apresentam como 

especial vantagem o facto de constituírem recursos pontuais e poderem ser usados em qualquer 

altura do ciclo sexual feminino.40,42 

1.7.3. Contraceção intrauterina 

Neste grupo estão incluídos o Dispositivo Intra-Uterino com cobre (DIU-Cu) e o Sistema Intra-

Uterino com Levonorgestrel (SIU com LNG), cujos mecanismos de ação não estão, ainda, 

totalmente esclarecidos. Estes dipositivos são conhecidos por obterem uma utilização segura 

com elevada eficácia (apresentam uma taxa média de ineficácia de apenas 1,4%) e uma longa 
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duração de ação, podendo atingir até 7 anos, com um registo de reduzidos efeitos secundários 

e uma reversão do seu efeito contracetivo bastante rápida.40,42  

1.7.4. Esterilização cirúrgica 

Este é um método que pode ser aplicado tanto ao homem, com vasectomia, quanto à 

mulher, com laqueação das trompas ou oclusão tubular, através de um procedimento cirúrgico 

cuja reversão para além de dispendiosa tem uma taxa de sucesso quase nula. É um 

procedimento associado a uma elevada taxa de arrependimento e por isso deve ser muito bem 

ponderado antes de efetuado.40,42 

1.7.5. Contraceção hormonal 

A contraceção hormonal consiste num método que atua ao nível do sistema regulador do 

CSF, hipotálamo-hipófise-ovários, com o principal objetivo de evitar a ovulação e assim os 

períodos de fertilidade da mulher. Esta inibição da ovulação, é feita pelo impedimento da 

libertação de GnRH, hormona esta responsável por induzir a secreção das FSH e LH 

respetivamente responsáveis pela indução da maturação folicular e ovulação. Este impedimento 

ocorre devido ao efeito de feed-back negativo que as hormonas administradas, estrogénios e 

progestagénios, vão efetuar ao nível do hipotálamo. Para além da inibição da ovulação, também 

outros efeitos sentidos vêm dificultar a fertilização, como são o caso das alterações 

endometriais e o desenvolvimento do muco cervical que por sua vez reduz a mobilidade dos 

espermatozoides ao nível do aparelho genital feminino.40,42 

A este grupo pertencem a contraceção hormonal combinada (CHC), isto é, em que há a 

combinação de estrogénios e progestagénios e a contraceção progestativa (CP), na qual há a 

administração única de progestagénios. A administração destas hormonas pode ser feita de 

variadas formas, sendo a mais comum, a administração oral através da pílula. Para além desta 

via de administração hormonal, esta pode ainda ser feita sob a forma de adesivos transdérmicos, 

dispositivos intrauterinos (SIU com LNG), anéis vaginais, injetáveis de libertação retardada ou 

implantes de libertação subcutânea. A este grupo estão relacionadas elevadas taxas de eficácia 

na contraceção (94,5% para a pílula de toma oral, 98,3% para o caso do injetável e 99,4% para 

o caso do implante) e baixa dificuldade na reversão do efeito quando desejado, no entanto, 

existem também algumas desvantagens. Devido ao efeito a nível sistémico das elevadas doses 

hormonais administradas, vários efeitos adversos se fazem sentir. Uma outra desvantagem, 

especialmente relacionada com o método mais utilizado, a pílula, é o compromisso que tem de 

haver por parte da utilizadora, uma vez que, sendo este um método que vai interferir com o 

ciclo hormonal normal da mulher, esta tem de ser tomada de forma regrada, isto é, com 

intervalos de tempo rigorosos e controlados. Ademais, este é um método que exige um controlo 

antecipado, não podendo ser apenas utilizado de forma pontual como a referida vantagem dos 

métodos de contraceção de barreira. Neste sentido existe o método de CHE. Este é um método 

ao qual deve haver recurso quando um dos métodos anteriormente referidos, não tiver sido 

aplicado/usado da forma correta.40,42 
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1.8. Contraceção Hormonal de Emergência (CHE)  

A contraceção de emergência (CE) constitui uma forma de reduzir significativamente o 

risco de a mulher ficar involuntariamente grávida após uma RS desprotegida ou 

inapropriadamente protegida. Este tipo de contraceção pode ser feito com recurso ao uso de 

um dispositivo intrauterino ou a fármacos de toma oral que são usados após a RS e antes da 

gravidez estar instalada.42  

Quando esta contraceção é efetuada de forma oral, é designada de contraceção hormonal 

de emergência (CHE) e pode ser feita em Portugal, principalmente, sob duas formas diferentes. 

Esta pode ser feita pela toma de levonorgestrel (LNG) ou acetato de ulipristal (UPA). Existe ainda 

a abordagem do método de Yuzpe no qual há a combinação de um estrogénio com um 

progestagénio44. Todos estes métodos enunciados, são não abortivos, no entanto, apesar de em 

Portugal não ser permitido, há países que oferecem ainda como opção o uso de mifepristona. 

Este fármaco, usado sob concentrações de 10 mg, tem semelhante eficácia ao LNG quando 

usado até às 72h seguidas à RS. Contudo, devido ao seu possível efeito abortivo, após este 

intervalo de tempo pode até ser mais eficaz45. 

1.8.1. Levonorgestrel  

O Levonorgestrel, fármaco que pode ser encontrado sob os nomes comerciais de 

Norlevo® e Postinor®, trata-se de um progestativo isolado e que pode ser administrado sob 2 

regimes distintos: numa só dose de 1,5mg ou sob duas doses de 0,75mg com um intervalo de 

12 horas.45,46 Este, à semelhança de todos os outros métodos de contraceção de emergência, 

deve ser utilizado o mais rapidamente possível após a relação sexual (RS) desprotegida, 

apresentado uma eficácia de cerca de 95% nas primeiras 24 horas e de cerca de 58% nas 49 

horas a 72 horas.45 Pode ainda haver o recurso a este fármaco como método de contraceção de 

emergência até às 120 horas pós RS desprotegida, porém, a percentagem de sucesso do mesmo 

será muito menor.45 

1.8.1.1. Mecanismo de ação 

Apesar do seu mecanismo de ação ainda não estar totalmente esclarecido, sabe-se que 

este fármaco previne a fecundação através do bloqueio da ovulação caso a RS tenha ocorrido 

na fase pré ovulatória, que coincide ao momentum em que a probabilidade de fecundação é 

maior.46 Julga-se que esta inibição esteja relacionada com a elevada dose de progestagénio 

administrado que irá por feed back negativo, como descrito mais acima, impedir o pico de LH 

que está na origem da maturação de um novo folículo e rutura folicular.45,47 Podem ainda 

verificar-se alterações ao nível do muco cervical, dificultando a chegada dos espermatozóides 

ao óvulo, e ao nível do endométrio, tornando-o menos adequado à nidação do eventual ovo.45,46 
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Apesar de um estudo ter demonstrado a libertação no organismo de um elevado teor de 

glicodelina, o que poderia teoricamente dificultar a fertilização após ovulação, este fármaco 

mostrou ser ineficaz após a libertação do óvulo.45,47 

1.8.1.2. Contraindicações e efeitos secundários 

O LNG é geralmente bem tolerado, no entanto alguns efeitos secundários como náusea 

(23%) e vómito (5,6%). Podem ainda verificar-se pequenas alterações ao nível do ciclo menstrual 

o que pode resultar em alguma ansiedade e pedir que se efetuem alguns testes de gravidez 

devido a possíveis atrasos na menstruação. Menos comummente podem ainda registar-se 

episódios de fatiga, tonturas, dores de cabeça e mastalgia.45-48 

Estudos mostram que este fármaco apresenta muitos poucos riscos no caso de já haver 

gravidez.45 

1.8.2. Acetato de ulipristal  

O acetato de ulipristal (UPA), encontrado no mercado sob o nome de Ellaone® e trata-se 

de um modulador seletivo sintético do recetor de progesterona que atua por ligação com 

elevada afinidade ao recetor de progesterona humano.46,49 

A sua administração é feita de forma oral numa só toma, 30mg, e deve ser feita o mais 

rapidamente possível após a RS desprotegida, de forma a poder atuar com maior eficácia.46,49 

A sua eficácia é muito próxima da eficácia verificada para o LNG até às 72 horas após a RS 

desprotegida.45,47 Contudo estudos mostram quase o dobro da eficácia no intervalo das 72h às 

120 horas por parte da UPA quando comparada com a LNG.47,49 

1.8.2.1. Mecanismo de ação 

O UPA atua adiando a rotura folicular aproximadamente 5 dias e assim inibindo ou 

atrasando a ovulação. Aquando de um atraso de 5 dias na ovulação, o tempo de vida do esperma 

no trato genital da mulher, e a probabilidade de fertilização decrescem drasticamente.  Assim 

como o LNG deve ser administrado antes do período ovulatório. Contudo, o UPA tem a 

particularidade de, ainda que em menor quantidade, ser também efetivo após o início do 

aumento dos níveis de LH até que este atinja o seu pico. É esta ação no período pré-ovulatório 

que faz com que se verifique ainda alguma eficácia deste fármaco após as 72h e assim a sua 

preferência sob o LNG após este intervalo.45,47,49,50  

1.8.2.2. Contraindicações e efeitos secundários  

Os efeitos secundários verificados após a toma do UPA são maioritariamente dores de 

cabeça (19% das pacientes), náusea, fatiga, tonturas e ligeira dor no abdómen inferior. Para 
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além disso verifica-se um ligeiro aumento do ciclo sexual feminino sem aumento do período de 

menstruação per se.45,47 

Sendo que o UPA é metabolizado pelo fígado e os rins, este fármaco é contraindicado para 

situações de doença severa no fígado e/ou rins. No caso da toma de medicamentos que 

diminuam o pH do estômago, poderá haver uma redução da eficácia do UPA uma vez que 

diminuirá a sua absorção ao nível do mesmo. Situações de asma não controlada constitui 

também uma contraindicação devido ao efeito antagónico do UPA sobre os recetores de 

glucocorticoides. Pacientes com alterações da via de metabolismo da galactose constituem 

também um grupo de risco a este fármaco devido à lactose monohidratada usada como 

excipiente nas formulações farmacêuticas em que este se encontra. É ainda importante, que no 

caso de amamentação, o leite das 36h seguidas à toma do UPA seja rejeitado, devido ao caráter 

lipofílico desta molécula.45,47 

1.8.3. Método Yuzpe 

O método de Yuzpe consiste no método de contraceção de emergência usado mais 

antigo. Este pode ser encontrado com os nomes comerciais de Tetragynon® e Microginon®. 

Trata-se de um método que combina a toma de um estrogénio (0,05mg) e de um 

progestestagénio (0,25), tomado sob a forma de 2 comprimidos (Tetragynon®) ou de 4 

comprimidos (Microginon®) com intervalo de 12 horas.41  

Este trata-se do método contracetivo de emergência com menor eficiência, 

aproximadamente 75%,47 apresentando apenas a vantagem de estar mais acessível a mulheres 

que já fazem a toma de contracetivos orais.45 

1.8.3.1. Mecanismo de ação 

Assim como no caso da LNG, o método de Yuzpe deve a sua ação de contraceção à inibição 

da ovulação por impedimento do pico de LH, devido à administração de elevados níveis de 

progesterona, sendo apenas efetivo se os folículos ainda não estiverem desenvolvidos.45,47 

1.8.3.2. Contraindicações e efeitos secundários  

Este é o método de CE que apresenta maior incidência de efeitos secundários, 

nomeadamente náuseas (50%) e vómito (20%). Por este motivo, é muitas vezes aconselhada a 

toma conjunta de antieméticos. Para além destes efeitos, alterações no ciclo menstrual, 

mastalgia e dores de cabeça podem também ser registados.45,47 

1.8.4. Disponibilização no mercado  

A venda da CE foi autorizada em 2001 mediante receita médica. De forma a promover 

uma maior eficácia destes métodos de contraceção, os diferentes tipos de CHE podem, 
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atualmente, ser encontrados nas farmácias portuguesas sem necessidade de receita médica, 

isto para permitir uma maior e mais rápida acessibilidade por parte da utente. Estes fármacos 

podem então ser encontrados sob diferentes nomes comerciais. O Levonorgestrel, disponível 

desde 2002, pode ser encontrado com os nomes comerciais de Norlevo® e Postinor®. O acetato 

de ulipristal, por sua vez, é comercializado com o nome de EllaOne® e a sua venda foi autorizada 

em 2010. Podem ainda ser encontrados em algumas farmácias os Tetragynon® e Microginon® 

que são, por sua, vez combinamos hormonais utilizados com o método Yuzpe.36 

1.8.5. Papel do farmacêutico 

O farmacêutico é o profissional de saúde a quem a população consegue chegar mais 

facilmente e deve por isso conseguir esclarecer todas as dúvidas relacionadas com este tema.  

O farmacêutico deve, não só, ser capaz de identificar a utente como ainda a situação de 

saúde em que esta se encontre e os medicamentos que possa já estar a tomar. De mais deve ser 

capaz de analisar os diferentes critérios de inclusão ou exclusão para a paciente e assim formular 

de forma personalizada o seu aconselhamento farmacêutico.36,46 

 

Tabela 3. Guidelines gerais quanto aos critérios de seleção e triagem quanto à medicação a recomendar 
perante existente no mercado, para cada situação (adaptado46). 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

Período indicado de utilização (72h ou 120h) Confirmar que a utente não está grávida 

Causa para a procura deste método de contracetivo Intolerância ao principio ativo ou excipientes 

Identificação da fase em que se encontra no ciclo 
sexual 

Identificação de contraindicações ou interações com 

outros medicamentos  

 

No seu aconselhamento, o farmacêutico deve conseguir esclarecer a paciente acerca do 

modo de atuação do medicamento selecionado, apresentar qual o seu grau de eficácia e 

intervalo de segurança, qual a posologia indicada para o mesmo e quais os efeitos adversos que 

poderão ser sentidos. Para além disto a paciente deve ser informada de que este método de 

contraceção deve ser apenas utilizado em situações de emergência e que para uma contraceção 

mais eficaz e segura existem outras opções que devem ser consideradas consoante as suas 

preferências. No caso de a paciente já estar a tomar contracetivos orais, deve ser informada de 

que esta toma deve ser continuada até ao fim do ciclo, de forma normal, e que deve haver um 

reforço da contraceção com um método de contraceção de barreira. Finalmente deve ainda ser 

enfatizado de que este método não previne, de forma alguma, a transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). Sempre que possível este aconselhamento deve ser 

acompanhado da entrega de informação escrita e disponibilização para o esclarecimento sobre 

as outras opções de contraceção. As pacientes devem ser aconselhadas a efetuar um teste de 

gravidez no caso de o seu período menstrual não surgir ao fim uma semana após o esperado ou 

três semanas após a toma da pílula do dia seguinte.36,46  
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Em algumas situações, atendendo aos possíveis efeitos adversos, algumas pacientes 

poderão ser encorajadas a realizarem também uma terapia antiemética para reduzirem as 

náuseas e vómitos sentidos. Numa situação de vómito nas 3h seguidas à toma da pílula do dia 

seguinte, a paciente deve ser aconselhada a realizar uma nova toma da mesma.36,46 

É também papel do farmacêutico, assegurar a mulher de que este método não consiste 

num método abortivo e indicar-lhe quais as suas alternativas no caso de a gravidez já estar 

estabelecida, devendo direcioná-la para uma consulta de planeamento familiar e reportar, 

sempre que possível, estas situações de insucesso às entidades responsáveis pelos fármacos em 

causa.36,46  

1.9. Conclusão  

Aproximadamente 40% de todas as gravidezes no Mundo são indesejadas, tendo somado 

em 2008 um número total de 85,5 milhões. 51,52 

Uma forma de ajudar a controlar estes valores passa por oferecer às mulheres uma 

segunda oportunidade de contraceção. Esta pode ser obtida através dos métodos de CHE, que 

sendo tomados após uma RS desprotegida ou indevidamente protegida, irão atuar na mulher 

antes que a gravidez ocorra, sendo por isso métodos não abortivos.41,45-47,53  

A estes métodos de contraceção estão associadas elevadas taxas de eficácia aquando de 

uma toma feita nas 24h que seguem a RS. Após este intervalo, até 72h após a RS para o LNG e 

120h para o UPA, estes métodos continuam a ter uma eficácia satisfatória. Ademais estes 

métodos mostraram ter uma toma bastante segura, inclusive aquando de uso repetido e 

estando associados a poucos efeitos secundários e contraindicações.45,47,54  

Tendo em conta a elevada eficácia destes métodos, sabe-se que o recurso aos mesmos, 

após uma RS desprotegida ou indevidamente protegida, pode diminuir uma grande taxa de 

gravidezes indesejadas. No entanto, para maximizar o seu impacto na sociedade terá de haver 

uma melhor educação da população nesse sentido, visto que a falta de informação existente 

acerca deste assunto é um dos fatores que tanto condiciona a não adesão a este tipo de 

contraceção (tabela 2).36,45,47,49 

Assim, o farmacêutico pode ter um papel muito relevante na contenção destes valores, 

dado que poderá contribuir para uma melhor educação e sensibilização da sociedade para o uso 

deste tipo de contraceção. Para além de um esclarecimento acerca do uso da CHE o 

farmacêutico, de modo a contribuir para o controlo dos valores de gravidezes indesejadas, deve 

também informar a população sobre os outros tipos de contraceção. Deve assim, incentivar a 

população a optar especialmente pelo uso adequado de contracetivos que permitam uma 

contraceção pré RS, como são o caso dos contracetivos de barreira, que previnem não só a 

gravidez como a transmissão de DST. Este, deve também informar que, pode haver o recurso à 

CHE quando necessário, visto ser um fármaco de uma toma segura, devendo, no entanto, ser 

apenas usado como método de emergência.49   
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Tema 2: “Higiene Íntima da Mulher” 

Durante o meu estágio, foi realizada na farmácia uma campanha de promoção do sabão 

líquido da marca Saforelle®. No decorrer desta atividade foi possível perceber que muitas 

mulheres, especialmente da faixa etária mais avançada, se sentiam desconfortáveis quando 

abordadas com os temas relacionados com a Higiene íntima. Assim, devido a este desconforto, 

também ele comumente observado noutras camadas etárias, foi possível compreender que 

existiam dúvidas às quais estas mulheres nunca tinham procurado resposta, vivendo de forma 

silenciosa com alguns dos problemas vulvovaginais comuns abaixo abordados.  

No sentido de poder atuar junto desta população, decidi elaborar alguns panfletos (Anexo 

C) que abordassem a higiene íntima da mulher, de forma a conseguir transmitir algumas 

informações sobre as práticas de higienização corretas a adotar no dia-a-dia bem como indicar 

quais as práticas erradas que são regularmente tidas pelas mulheres e que, numa questão de 

prevenção de complicações na área vulvovaginal, devem ser evitadas. Foi também objetivo, com 

este panfleto, ajudar a esclarecer algumas dúvidas existentes junto da população feminina que 

frequenta a farmácia.  

2.1. Introdução  

O surgimento de produtos de higiene íntima (HI) feminina aliado com a educação sobre a 

menstruação, em especial da população feminina, permitiu transformar a vida da mulher no 

Mundo. Os esforços científicos efetuados no sentido do desenvolvimento de novos produtos de 

higiene feminina têm permitido apoiar as diferentes necessidades da mulher ao longo dos vários 

estágios por que esta passa ao longo da vida.55  

Existem, contudo, ainda algumas lacunas nos hábitos de HI da mulher e que a podem 

tornar mais suscetíveis a problemas ao nível da área vulvovaginal. De uma forma mais geral, a 

nível mundial, estas lacunas devem-se em grande parte a crenças culturais e taboos sobre o 

sangue menstrual e os produtos que inibem o fluxo menstrual para fora do corpo.56 São-no de 

tal forma que os próprios pensos higiénicos descartáveis levaram quase duas décadas a serem 

aceites e introduzidos nos países ocidentais industrializados.57 

Quanto à população portuguesa as lacunas não se devem tanto a diferenças culturais, 

mas sobretudo à ainda presente falta de informação, especialmente entre a população feminina 

mais velha, e ainda ao uso inadequado de alguns produtos de HI. A questão do taboo, ainda que 

de uma forma não tão pronunciada como em muitos outros países, cria, ainda assim, alguns 

entraves à passagem de informação especializada por parte dos profissionais de saúde a alguns 

grupos da população feminina em Portugal.  
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2.1. Fisiologia da área vulvovaginal 

2.2.1. Área vulvovaginal 

A vulva constitui a primeira linha de defesa na proteção do trato genital contra infeções. 

A sua pele difere da restante pele em termos de hidratação, fricção, permeabilidade e irritação 

visivelmente discernível e é mais suscetível a agentes tópicos do que, por exemplo a pele do 

antebraço, devido ao aumento da hidratação, oclusão e propriedades de fricção.58 O vestíbulo 

vulvar não queratinizado provavelmente será mais permeável do que a pele queratinizada.59 

Para além disso, a pele genital difere ainda no facto de ser coberta por um estrato córneo fino 

contendo grandes folículos capilares, o que torna mais fácil a permeação da pele por substâncias 

microbianas e outras.58 

2.2.2. Microflora 

A composição microbiana da área vulvar externa desempenha um papel 

fundamental na saúde vulvovaginal geral. Dados mostram que a flora vulvar normal 

inclui micróbios vaginais, uretrais e colónicos bem como como micróbios característicos 

da pele intertriginosa.58,60 Diversos estudos elaborados em mulheres saudáveis 

mostram que a microbiota da vulva é diversa, não havendo uma única espécie comum 

a todas as mulheres e, que estas podem incluir estafilococos, micrococos, diftóides, 

lactobacilos, estreptococos, hastes Gram-negativas, leveduras e espécies de origem 

fecal.58 A flora vulvar exerce também um papel importante na prevenção da proliferação 

de agentes patogénicos exógenos que causam infeções no trato vaginal e urinário.58  

A microflora vaginal em si é mais bem conhecida e sabe-se que em condições saudáveis 

esta é maioritariamente constituída por Lactobacillus, que se trata de um bacilo Gram-positivo 

que produz ácido lático resultando no pH vaginal tipicamente acídico (pH 3-4). 61 Esta espécie é 

também importante na prevenção da colonização da vagina por outras espécies, inclusive 

espécies patogénicas, por via competitiva pelos recetores celulares do epitélio e pela inibição 

do crescimento das mesmas através da produção, em colaboração com as defesas inatas da 

hospedeira, de compostos antimicrobianos, contribuindo, desta forma, para a manutenção de 

um ecossistema vaginal saudável.58 

2.2.3. pH 

O pH da região vulvar é influenciado pelo pH vaginal (cerca de 3,5), sendo por isso mais 

acídico do que o pH da pele (estimado 4,7).62 Desta forma os seus valores podem variar entre os 

3,8 e 4,2 durante o CSF. Vários fatores podem estar na origem desta variação de pH, incluindo 

fatores endógenos como a humidade, transpiração descarga vaginal, menstruação, idade e 

contaminações urinárias e fecais e, ainda, fatores exógenos, dos quais se destacam os produtos 

de cuidado e higiene íntima da mulher. O pH vaginal está diretamente correlacionado com a 
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concentração total de lactato, dado a mucosa vaginal ser uma fonte rica de ácido lático, devido 

à metabolização do glicogénio extracelular por espécies bacterianas, como é o caso do 

Lactobacillus.58 

2.2.4. Secreções vaginais 

É normal que em condições saudáveis a mulher produza secreções vaginais desde cerca 

de dois anos antes da puberdade até à menopausa. Estas são constituídas por bactérias e células 

epiteliais descamativas que se espalham pelas paredes vaginais juntamente com muco e fluido 

(plasma) produzido pelo colo do útero e pela vagina. Por sua vez, a sua textura e quantidade 

produzida variam ao longo do CSF, consoante as concentrações de estrogénios, apresentando-

se mais espessas e viscosas para concentrações mais baixas e mais líquidas e fluídas quando as 

concentrações de estrogénios se encontram mais elevadas. Alterações morfológicas de outro 

tipo, como cor e cheiro, podem ser indicadores de possíveis infeções vaginais.58 

2.3. Problemas vulvovaginais comuns 

Doenças vulvovaginais são geralmente causadas por múltiplos fatores.  Muitos fatores 

como deficiência imunológica, mudanças hormonais, stress ou uso de alguns produtos de 

higiene íntima, aliados a más práticas de higienização, podem provocar alterações ao nível da 

microflora vulvovaginal e assim causar infeções.58  

A vulva é suscetível a dermatites e outras condições dermatológicas, particularmente 

quando a função de barreira desempenhada pela pele está comprometida por fatores que 

constituem o ambiente normal da vulva como a humidade, provocada pela urina e as secreções 

vaginais, as enzimas, a fricção e o calor.63 

Sinais e sintomas das desordens vulvovaginais, como prurido, dor e desconforto assim 

como alterações da cor e textura da pele, são comuns e têm impacto significativo na qualidade 

de vida da mulher.58  

Infeções vulvovaginais são geralmente polimicrobianas e podem ser provocadas tanto por 

bactérias aeróbicas como anaeróbicas. Destas podem destacar-se, pelo seu frequente 

aparecimento, as candidíases vulvovaginais, provocadas principalmente por Candida albicans, e 

algumas vaginoses bacterianas provocadas por espécies de bactérias especialmente anaeróbias 

encontradas na flora normal, como são o caso das G. vaginalis, Prevotella spp., Mycoplasma 

hominis e Mobiluncus spp. associado a uma redução de Lactobacilli spp.58 .Outras infeções 

preocupantes, associadas a desequilíbrios na microflora vulvovaginal, e consistentemente 

associadas ao risco de contração de HIV, são as HPV, vírus tipo-2 do herpes simplex (HSV-2) e as 

infeções por Trichomonas vaginalis.64-66 

Um outro problema vulvovaginal comum, para além das infeções, é o prurido. Este 

mostrou ser o sintoma problemático mais comum entre as mulheres, levando a distúrbios do 

sono e consequente diminuição da qualidade de vida. Esta pode ser provocada por infeções 

vaginais como as tricomonas vaginais e a candidíase vulvovaginal, doenças sexualmente 
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transmissíveis como o HSV, e desordens na vulva, como dermatite de contacto, psoríase e líquen 

escleroso.58 

2.4. Higiene íntima da mulher 

A higiene íntima é definida como as práticas de asseio da região anogenital da mulher, de 

forma a mantê-la livre de humidade e resíduos (fezes, urina e fluidos). Abrange o uso de 

produtos com propriedades que deverão contribuir para o bem-estar, conforto, segurança e 

saúde da mulher de forma a prevenir infeções.71  

Estas práticas variam consoante as preferências pessoais e as influências sociais e 

culturais e por isso é possível observar-se, a nível mundial, diferenças na constituição da 

microflora vulvovaginal e assim diferentes incidências de problemas vulvovaginais comuns 

(Figura 4).58, 67 

2.4.1. Práticas erradas na higiene íntima da mulher  

Ainda não estão clarificadas, ao nível da literatura mundial, quais as principais condutas 

que devem ser seguidas pela mulher no ato da sua higienização íntima, nem o tipo de produtos 

que devem ser preferidos pelas mesmas. No entanto, existem já estudos que mostram que o 

uso de algumas práticas e produtos de higiene íntima estão relacionados com maior 

suscetibilidade a infeções e desconfortos na zona vulvovaginal.58 

Uma das práticas tidas por alguns grupos culturais são os douches vaginais, isto é, a 

lavagem da vagina geralmente com recurso a misturas de água com vinagre ou sumo de limão 

ou produtos com antisséticos e fragrâncias como os encontrados no mercado. Muitas mulheres 

utilizam este método para se sentirem mais limpas e mais frescas, outras como processo de 

purificação após o ato sexual ou após a menstruação. A verdade é que, estando a vagina 

preparada para se autolimpar, com expulsão dos microrganismos e toxinas, através das 

secreções vaginais70, esta prática pode debilitar a imunidade inata local, devido à alteração da 

flora vaginal normal e, consequentemente, a predisposição da mulher para infeções.67, 68 Para 

além disso, os douches vaginais têm sido também associados ao aumento de risco de doença de 

inflamação pélvica, de endometriose e também de infeções sexualmente transmissíveis.67    
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Outra prática preocupante é a utilização continua de pensos higiénicos de uso diário é 

uma prática já bem difundida, mas prejudicial, dado poder provocar o aumento da temperatura, 

a humidade da superfície da pele e o pH da pele da vulva, traduzindo-se numa modificação do 

microclima da vulva.69 Também muito efetuado na atual sociedade é a remoção extensiva dos 

pelos púbicos.  Esta pode resultar em microtraumas da pele e subsequente disseminação de 

agentes infeciosos através da área púbica.73 Consequências severas podem advir desta prática, 

das quais, irritação e infeção vulvovaginal e disseminação de infeções sexualmente 

transmissíveis, como é o caso do HSV73.   

 

 

As imagens acima apresentadas, traduzem a disseminação de algumas práticas de 

cuidados íntimos pela sociedade, quer quanto ao uso geral das diferentes opções mais comuns, 

quer quanto ao seu uso por parte das diferentes etnias/“raças”. Como se pode verificar práticas 

como uso de sprays (até 73%), douches (até 39%), e uso de toalhetes húmidos (até 15%), 

algumas das práticas referidas como preocupantes para a saúde íntima da mulher, são bastante 

populares entre as mulheres. É também possível perceber que a popularidade das distintas 

práticas difere entre as diferentes “raças”/etnias. 67  

2.4.2. Produtos para a higiene íntima da mulher  

Existem várias opções de produtos disponíveis no mercado para uso na higiene íntima 

feminina e que se segundo a sua função se encontram agrupados em agentes de limpeza, 

hidratação, proteção e facilitação das relações sexuais.  Neste capítulo iremos apenas debruçar-

nos sobre o primeiro grupo supramencionado.71 

Os agentes de limpeza devem ter como finalidade garantir a remoção de resíduos e 

secreções, sem que promovam a esterilização da região, que é normalmente e naturalmente 

colonizada por bactérias que, caso aconteça provocam desequilíbrios vulvovaginais. Estes 

devem pautar por alguns princípios fundamentais: ser dermocompatíveis com as mucosas; não 

 

Figura 2. A| Produtos de HI e percentagem de uso pelas mulheres a nível mundial. B| Percentagem de 
uso de produtos de HI relativamente às diferentes "raças"/etnias (adaptado de Nicole 67). 
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irritativos nem desidratantes; não alterar o manto lipídico; manter o pH ligeiramente ácido; ter 

ação refrescante e desodorizante; viscosidade adequada e capacidade espumante.71 

Os problemas mais comuns associados a alguns agentes de limpeza prendem-se ao pH 

alcalino dos produtos e ao excessivo conteúdo em glicerina que, em ambas as situações, levam 

a uma extrema secura e irritação cutânea, por, respetivamente, destruição da camada 

superficial lipídica da pele e absorção excessiva de água para fora da pele.71 

Os agentes de limpeza disponíveis no mercado são bastante diversificados, incluindo (1) 

géis, (2) toalhetes humedecidos, (3) sabonetes em barra e (4) sabonetes líquidos íntimos. 

(1) Géis: constituídos por uma fase aquosa (95% de água ou álcool) e pouca, ou nenhuma, 

quantidade de lípidos, possuem agentes tensioativos suaves juntamente com agentes 

gelificantes hidrofílicos que através de massagem produzem espuma, conferindo-lhe um 

poder adstringente. O uso deste produto é muito agradável e confere uma sensação de 

frescura.71 

(2) Toalhetes humedecidos: são bases feitas de celulose embebidas em detergentes suaves 

juntamente com produtos amaciadores, perfumes e outros constituintes. O pH é próximo 

de 5 a 6 e são próprios para uma limpeza rápida e prática da área genital. Estes, no 

entanto, devem ser usados de uma forma contida por terem um pH mais alcalino do que 

o pH da área vulvovaginal e por estarem associados ao risco de remoção do filme lipídico 

da pele, necessário à manutenção da proteção desta área. Por conterem também algumas 

substâncias artificiais, como fragrâncias, estes podem ser sensibilizantes. Tais motivos 

fazem com que os toalhetes humedecidos devam apenas ser usados em situações de 

higienização fora de casa ou em sanitários públicos. 71 

(3) Sabonete em barra: estes tipos de sabonetes são os mais utilizados, não só por serem 

mais económicos, mas também pela sua popularidade. No entanto, devido ao seu pH 

alcalino, estes tipos de agentes de limpeza devem ser evitados, já que que poderão 

provocar secura da pele vulvovaginal bem como a diminuição da acidez desta área, 

podendo resultar num desequilíbrio da microflora e, assim, aumentar a suscetibilidade a 

colonização por outros microrganismos resultando potencialmente em infeções. 71 

A este sabonete associa-se ainda a desvantagem de haver, geralmente, um 

comportamento de partilha do mesmo entre outras pessoas do domicílio contribuindo 

para o aumento do risco de contaminação. 71 

(4) Sabonetes líquidos íntimos: os sabões íntimos têm como principal princípio ativo uma 

base tensioativa de natureza aniónica e anfótera. Associados a esta base podem estar o 

ácido lático (pela ação hidratante e regulação de pH), alfabisalol (ação anti-irritante), 

alantoína ou pantenol (pela ação regeneradora e protetora da zona vulvar), polidocanol 

(ação antipruriginosa) e piroctonolamina (ação antisséptica). Os sabonetes líquidos 

íntimos, são geralmente produtos à base de ácido lático, e que diferem entre si pelos 

outros compostos associados. Estes agentes de limpeza têm a particularidade de 

manterem o pH mais próximo do ideal contribuindo desta forma para o desenvolvimento 

e manutenção das células da pele. 71 

O seu uso é recomendado apenas na genitália externa e não são indicados para 

aplicação interna. Estes também não têm como indicação o tratamento de infeções ou 

inflamações genitais. 71 
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Devem ser sempre preferidos os produtos hipoalergénicos e que proporcionem 

uma adstringência suave.71 

2.4.3. Práticas de higiene íntima e predisposição para problemas 

vulvovaginais comuns 

A mucosa vaginal, fortemente irrigada por vasos sanguíneos, consegue absorver fluidos 

através da membrana numa taxa muito superior à da restante pele. Este fator torna-a muito 

mais vulnerável aquando da presença de químicos por promover a sua rápida absorção sem 

qualquer tipo de metabolização. Assim, o facto de não haver um conhecimento muito detalhado 

dos produtos de higiene íntima tem feito, começou a fazer parte das preocupações do mundo 

científico, dado que pode haver uma exposição da mulher a elevadas concentrações de químicos 

presentes nestes produtos maior do que a intencionada.67 

Para além da exposição a químicos que podem ser facilmente absorvidos pela pele da 

área vulvovaginal, um outro problema muito associado aos PHI é a alteração do pH vulvovaginal. 

Esta alteração, como já foi acima referido, pode afetar a composição normal da microbiota 

vulvovaginal que é necessária para a proteção contra infeções.77 Estudos mostram que o 

aumento do pH pode estar associado com o aumento em 30% do risco de infeção com múltiplos 

tipos do papiloma vírus humano (HPV) e com tipos do papiloma vírus humano (HPV) e com lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau (LSILs).58,71 

Assim apesar da rotina de higienização da vulva ser desejada, de forma a prevenir a 

acumulação de secreções vaginais, suor, contaminações de urina e fezes e a produção de odores, 

o desejo de algumas mulheres pela excessiva limpeza das áreas genitais, ou pelo contrário, a 

higienização pouco frequente/eficaz das zonas íntimas, faz com que haja a debilitação da saúde 

vulvovaginal da mulher.84 Destas práticas destacam-se os douches vaginais, a extrema fricção 

das zonas genitais, o uso abusivo de toalhetes humedecidos e desodorizantes vaginais, a 

lavagem com produtos demasiado agressivos e partilha de sabonetes em barra e de toalhas, o 

uso de pensos higiénicos diariamente, a troca pouco frequente de pensos ou tampões durante 

a menstruação e a remoção extensiva dos pelos púbicos.71 

2.4.4. Recomendações gerais na higiene íntima da mulher  

A lavagem genital deve ser feita com água corrente, para melhor promover a remoção 

mecânica das secreções, e de forma a evitar o transporte do conteúdo perianal para a região 

vulvar. Esta lavagem deve ser complementada com um agente de limpeza, geralmente à base 

de ácido lático, adstringência suave e com um pH que varie entre os 4,2 e os 5,6, de forma a 

promover uma remoção mais eficaz das partículas sólidas que possam existir, bem como da 

gordura presente. Douches vaginais, com introdução de água e/ou outros produtos no interior 

da vagina, não são recomendados. Posteriormente a esta lavagem deve ser feita uma secagem 

cuidadosa das áreas lavadas, com toalhas secas e limpas, que não agridam o epitélio da região. 

Estes cuidados de higienização devem ser repetidos uma a três vezes ao dia, consoante o clima, 

biótipo, atividade física e doenças associadas, durante 2 a 3 minutos por lavagem de forma a 
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evitar uma secagem excessiva local. A hidratação constitui a última etapa de higienização da 

área vulvovaginal, mas não deve ser negligenciada. Os produtos a serem usados devem ser em 

gel ou cremes de base aquosa e com um pH ácido e que sejam compatíveis com a mucosa 

vaginal. Esta fase é especialmente importante para mulheres que se encontram na menopausa, 

visto que a redução da secreção de estrogénios contribui para uma menor lubrificação natural. 

58, 71 

Sprays, perfumes, talcos ou toalhetes humedecidos não devem ser utilizados. No caso de 

haver lesões dérmicas provocadas pela urina, deve ser utilizado um creme barreira sobre a vulva 

para efeito de proteção.71 

2.5. Papel do farmacêutico na educação da mulher  

Sendo o farmacêutico um dos profissionais de saúde mais próximos e acessíveis à 

população, este deve estar preparado e sensibilizado para aconselhar e esclarecer as mulheres 

sobre as várias questões que afetam a sua saúde íntima. Este deve ser capaz não só de poder 

aconselhar os produtos mais adequados a cada situação, mas também informar acerca das 

melhores práticas de higiene a serem adotadas por cada mulher, constituindo esta uma forma 

de prevenção das várias complicações do foro ginecológico. 71 

Este aconselhamento deve ter em conta as diferentes fases de vida da mulher, citando 

puberdade, ciclo menstrual, gravidez e menopausa. Durante estas fases a mulher passa por 

diferentes necessidades e para as quais deve adaptar os seus cuidados de higiene íntima. 

Algumas destas adaptações, passam pela hidratação extra da área vulvovaginal durante a 

menopausa, dado que nesta fase há a queda da secreção de estrogénios e, portanto, uma menor 

lubrificação. No caso das mulheres grávidas, em que se verifica uma maior secreção vaginal, 

alteração do pH e da microflora, deve haver uma adaptação dos agentes de limpeza junto com 

um aumento da frequência de higienização, dado que nesta altura ficam mais debilitadas e 

sujeitas a infeções. Já no caso da puberdade, deve haver uma sensibilização desta população 

para uma adoção de variados cuidados em resposta às alterações fisiológicas sentidas. 71 

Outra população que deve ser acompanhada é a população mais idosa e que sofre de 

problemas como incontinência. Nestas situações, as perdas de urina e, consequente aumento 

da humidade no ambiente vulvovaginal, podem suscitar ao aparecimento de infeções. Assim 

cuidados como uso de dispositivos médicos próprios para a absorção destas fugas urinárias, 

aliados a uma limpeza frequente, são fulcrais à manutenção do equilíbrio vulvovaginal. 71 
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2.6. Conclusão  

A utilização de regular produtos de higiene íntima, pela mulher, tornou-se parte da sua 

rotina de higienização diária. Atualmente, a oferta de produtos de higiene feminina íntima é 

vasta, no entanto, alguns podem interferir com os valores de pH e microflora normais, 

importantes na prevenção de possíveis infeções. 55, 58  

Para uma limpeza vulvovaginal adequada a lavagem com auxílio de um agente de limpeza 

hipoalergénico que contenha ácido láctico e com um pH ácido, aumentando assim a homeostase 

da pele. Esta limpeza deve ser efetuada diariamente de forma a manter a área vulvovaginal 

desprovida de humidade e resíduos que possam provocar desequilíbrios a nível do pH e da 

microflora local, prevenindo assim o aparecimento de problemas vulvovaginais comuns como é 

o caso de algumas infeções e o prurido, que mostrou ser um problema bastante comum entre a 

população feminina. Algumas adaptações das práticas de higiene íntima bem como os produtos 

utilizados devem ser efetuadas conforme a fase de vida em que se encontra a mulher.58, 71  

Uma educação da população feminina, sobre a importância de boas práticas de HI da 

mulher, bem como os potenciais riscos associados às más práticas deve constituir uma 

prioridade tanto para os profissionais de saúde como para a mulher, de forma a promover uma 

melhor saúde íntima global. Um farmacêutico que esteja na linha de contato direto com a 

população deve assumir um papel de embaixador da democratização do conhecimento 

científico, da desmistificação e da quebra de sentimentos de desconforto, por parte da mulher, 

em relação a este tema. É na base de um acompanhamento atento dos utentes e de um bom 

aconselhamento, sobre as corretas práticas de higiene íntima, na base do dia-a-dia, que os 

comportamentos errados podem ser corrigidos. Assim, o farmacêutico pode desempenhar um 

papel muito importante, dado que, um utente bem informado procurará corrigir 

comportamentos, prevenindo assim complicações associadas às más práticas de higienização 

íntima feminina. 
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Anexo A) Percentagem cumulativa dos diferentes países, representativa da ineficácia de alguns 

métodos de contraceção. Imagem retirada do artigo “Typical-use contraceptive failure rates in 

43 countries with Demographic and Health Survey data: summary of a detailed report”, 

referência 42.  
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Anexo B) Folheto informativo “Contraceção Hormonal de Emergência”  
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Anexo C) Folheto informativo “Higiene Íntima da Mulher” 
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RESUMO  

Segundo a legislação europeia atual, o farmacêutico, na sua formação académica, deve 

completar um estágio total com duração mínima de 6 meses. Dentro destes 6 meses, 3 têm de 

ser obrigatoriamente realizados em Farmácia Comunitária em Portugal, sendo que o restante 

tempo poderá ser completado igualmente em Farmácia Comunitária ou em Farmácia Hospitalar, 

em Portugal ou noutro país europeu ao abrigo do programa de Mobiidade ERASMUS. Para 

completar a minha formação, eu tive a oportunidade de realizar 4 meses do meu estágio, que 

teve um total de 7 meses, no Hospital Pitié-Salpêtriére, em Paris, no período de 1 de outubro de 

2015 a 28 de janeiro de 2016. 

O farmacêutico hospitalar pode atuar em diferentes áreas do hospital e ao nível do 

hospital Pitié-Salpêtrière, a farmácia é dividida em vários setores, responsáveis por diferentes 

atividades. O meu estágio esteve concentrado nas atividades de um só setor, o dos 

Medicamentos Derivados do Sangue, nas quais pude intervir de forma ativa. Para além destas 

atividades, pude ainda participar noutras, de entre as quais, a formação de guarda dos alunos 

de internato. Assim, ainda que de uma forma muito breve, pude perceber quais as funções dos 

outros setores da farmácia hospitalar. 

Desta forma, no relatório presente, irei descrever as várias atividades realizadas no setor 

dos Medicamentos Derivados do Sangue, tais como receção de encomendas e gestão de stocks, 

retrocessão, dispensa dos medicamentos e a sua rastreabilidade no hospital. Neste, irei ainda 

relatar a minha experiência nas outras atividades em que pude participar.  
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PARTE 1 - HOSPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE 

1. Introdução 

1.1. Um pouco de história 

O Grupo Hospitalar Universitário Pitiè-Salpêtrière nasceu a 1964 após a junção dos dois 

hospitais Pitié e Salpêtrière.1 

O primeiro hospital deste grupo a ser criado, Notre-Dame de La Pitié, foi mandado 

construir, a 1612 por Marie de Médicis, de forma a acolher e limitar a crescente população dos 

pobres de Paris. Quarenta anos mais tarde foi mandado construir, na vizinhança, pelo seu neto, 

um edifício que seria uma fábrica de pólvora e que 15 anos mais tarde este terá sido convertido 

num hospício para os necessitados.1  

Estes dois espaços foram reunidos após 1656 como o “Hospital Geral”, permitindo o 

crescimento do número de edifícios, dissociados por disciplinas, e assim integrar a evolução da 

medicina. Até 1964 estes hospitais trabalhavam de forma independente, tendo então sido 

fundidos no grupo hospitalar já referido, o “Groupe Hospitalier Universitaire La Pitié 

Salpêtrière”.1 

 

1.2. Assistência Pública – Hospitais de Paris  

A AP-HP (Assistance Publique – Hospitaux de Paris), consiste no Centro Hospitalar 

Universitário (CHU) da região Ilha de França. Este é um CHU à escala europeia mundialmente 

reconhecido. É um grupo organizado em 12 grupos hospitalares contando com um total de 39 

hospitais e 100 000 pessoas empregadas, desde médicos, investigadores, paramédicos, pessoal 

administrativo entre outros. Estes asseguram um serviço público de saúde 24h/24h acolhendo 

por ano mais de 10 milhões de pessoas doentes de todas as idades, seja em consultas, situações 

de emergência, em hospitalizações programadas ou ao domicílio.2 

A AP-HP assegura assim missões de cuidados, de ensino, investigação, prevenção, 

educação e promoção em saúde e assistência médica urgente.2 

 

1.3. Pitiè-Salpêtrière 

O hospital Pitiè-Salpêtrière (PS) faz parte de um dos 12 grupos integrantes da AP-HP, o 

grupo Hôpitaux Universitaires Pitié-Salpêtrière – Charles-Foix. Estes 2 hospitais constituem pelo 

seu tamanho, o 1º grupo hospitalar francês.2 

O hospital PS localizado no coração do 13º arrondissement de Paris (anexo 1), agrupa-se 

em 90 edifícios, construídos entre o século XVI e o século XXI, espalhados por 33 hectares com 

77 serviços agrupados em 10 polos que representam todas as atividades médicas existentes.3  

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

         
 

 MÉLODIE CARVALHO                                                                                                                                  2 
 

1.4. Farmácia Hospitalar do Hospital Pitiè-Salpêtrière 

Dentro dos diferentes polos do hospital, sendo eles o Polo PRAGUES (Pneumologia, 

Reanimação, Anestesia, Geriatria, Urgências, Explorações das funções respiratórias, e doenças 

do Sono), Polo Cardio Metabolisme, Polo MSN (Doenças do Sistema Nervoso), Polo 3I (Infeções, 

Inflamação e Imunidade), Polo de Cirurgia e Polo ORPHE (Oncologia, Radioterapia, Cuidados 

Paliativos, Hematologia e Hemo Bioterapia) existe um farmacêutico de referência.4,5  

Os responsáveis da farmácia hospitalar do hospital PS são Patrick Tilleul, farmacêutico 

hospitalar, sendo também o chefe de serviço e professor associado em farmácia clínica e a 

farmacêutica hospitalar, também professora associada, Amélie Liou.4,5 

A maioria dos setores da farmácia encontram-se localizados na farmácia central, no 

entanto há outros setores como o de esterilização, o dos dispositivos médicos esterilizados, ou 

o de preparação de medicamentos para quimioterapia, que se encontram noutros edifícios do 

hospital (anexos 2 e 3).  

Dentro do Polo MSN, à responsabilidade da farmacêutica Amélie Liou, existe na farmácia, 

o setor dos Medicamentos Derivados do Sangue que foi onde eu estive inserida durante o meu 

estágio. Este setor encontra-se no piso zero, perto da entrada, o que permitia um mais fácil 

acesso por parte do pessoal responsável pela recolha e entrega dos medicamentos nos serviços 

clínicos.  

  

Figura 3. Setor MDS da farmácia hospitalar do hospital Pitié-Salpêtrière. 
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PARTE 2 – MEDICAMENTOS DERIVADOS DO SANGUE 

O setor dos Medicamentos Derivados do Sangue (MDS) é um setor muito importante na 

farmácia hospitalar do hospital PS, uma vez que dispensa diariamente muitos medicamentos 

cujo seu controlo e seguimento deve ser feito de uma forma muito precisa. Para além disso, este 

setor envolve também atividades de controlo de qualidade e gestão de riscos, de forma a 

permitir um melhor funcionamento do circuito do medicamento no hospital. 

 

2.1. Constituição da equipa 

A equipa do setor MDS no hospital é constituída por duas farmacêuticas, sendo a 

farmacêutica responsável a Amélie Liou e a Mélanie Houot a farmacêutica assistente, e ainda 

por dois técnicos de farmácia. Periodicamente existem também um a dois estagiários no setor. 

 

2.2. Tarefas à responsabilidade do setor 

O setor dos MDS, tinha como principais responsabilidades a gestão de stocks, dispensa 

dos medicamentos, retrocessão, declarar todo e qualquer efeito indesejável potencialmente 

relacionado com a administração de MDS, rastrear de todas as unidades de MDS no hospital, 

registo de qualquer efeito indesejável sentido durante a administração do MDS e relato dos 

mesmos ao setor de farmacovigilância. 

 

2.3. Medicamentos Derivados do Sangue 

Os medicamentos derivados do sangue (MDS) são concentrados de proteínas plasmáticas, 

também designados de medicamentos derivados do plasma humano (MDP), à exceção da 

especialidade NORMOSANG®, que se trata de uma hemina extraída dos glóbulos vermelhos. 

Estes medicamentos são caracterizados por terem uma fabricação industrial por fração de pools 

de plasmas (5000 a 40 000 dádivas/pool) e com uma longa estabilidade quando comparados 

com os produtos sanguíneos lábeis.6  

Estes produtos sanguíneos estáveis são homogéneos quanto à sua origem, mas 

heterogéneos quanto às suas indicações. Assim estes podem ser classificados nas seguintes 

categorias:6  

• Albumina humana (4%, 5% e 20%) por administração intravenosa, utilizada há muitos 

anos e cujas suas indicações atuais fazem parte de um consenso. A albumina contribui 

para a manutenção da pressão oncótica e assegura o transporte plasmático de 

numerosas substâncias endógenas e exógenas incluindo certos medicamentos.6 
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• Imunoglobulinas são anticorpos que vão participar na defesa imunitária do organismo. 

Têm normalmente um nível sérico que pode variar de 7 a 15 g/l.6 

Imunoglobulinas humanas normais IV: utilizadas na reposição terapêutica de 

imunodeficiências e no tratamento imunomodulador. São objeto de numerosos estudos 

clínicos para a validação de novas indicações em doenças autoimunes.6 

Imunoglobulinas humanas normais SC: utilizadas na reposição terapêutica de 

imunodeficiências.6 

Imunoglobulinas específicas IV: anti-D, anti-varicela/zona, anti-CMV, anti-HBS.6 

Imunoglobulinas específicas IM: anti-HBS, anti-tétano, anti-raiva.6 

Imunoglobulinas específicas SC: anti-HBS.6 

• Fatores de coagulação podem ser utilizados por variadas indicações clínicas, sendo 

estas muitas vezes descobertas em situações de avaliação pré-operatória. Pode assim 

haver o recurso a fatores anti-hemofílicos, fator de Willebrand, CCP (concentrados do 

complexo protrombínico ou PPSB), fibrinogénio, fator VII, fator XI e fator XIII. Nesta 

categoria encontram-se igualmente as frações coagulantes obtidas por engenharia 

genética (fatores VIII, IX e VII ativados) estes são chamados de análogos recombinantes 

que apresentam características semelhantes às características das proteínas nativas.6 

• Inibidores da coagulação: anti-trombina, proteína C.6 

• Inibidores das proteinases: inibidor da esterase C1 e antitripsina alfa-1.6 

• Colas biológicas e esponjas medicamentosas que servem respetivamente para 

reproduzir a formação de fibrina que constitui a última etapa da coagulação e primeira 

fase da cicatrização e, para parar hemorragias locais no decorrer de hemorragias 

(hemostase) e colar superfícies de tecidos em órgãos internos.6 

• Hémina Humana: geralmente utilizada no tratamento de um grupo de condições 

designadas de porfirias hepáticas agudas, que consistem, por sua vez, em transtornos 

metabólicos hereditários raros que causam problemas com a produção da proteína 

heme.6 
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Tabela 4. MDS dispensados regularmente no hospital PS. 

Categorias Especialidades 

Albumina Humana ALBUNORM® 5% e 20% 

Imunoglobulinas  

• Humanas normais IV CLAIRYG®; PRIVIGEN®; TEGELINE®; GAMMAGARD® 

• Humanas normais SC HIZENTRA®, GAMMANORM® 

• Específicas IV ROPHYLAC® (Anti-D); IVheBex® (Anti HBs) 

• Específicas IM GAMMATÉTANOS® (Anti tetânica) 

• Específicas SC ZUTECTRA® (Anti HBS) 

Fatores de coagulação  

• Antihemofílicos A (fator 
VIII) 

ADVATE®; FACTANE®; HELIXATE® NexGen 

• Antihemofílicos B (fator 
IX) 

BETAFACT® 

• Concentrados do 
complexo protrombina 

FEIBA®; NOVOSEVEN® 

• Concentrados do fator 

Willebrand 
WILFACTIN® 

• Outros fatores de 

coagulação 
HEMOLEVEN® (fator XI); CLOTTAFACT® (fibrinogénio) 

• Complexos 

protrombínicos 
CONFIDEX® 

Inibidores da coagulação ACLOTINE® (anti trombina III) 

Inibidores das proteinases BERINERT® (inibidor da C1 esterase) 

Colas biológicas e esponjas 
medicamentosas 

TISSUCOL®; EVICEL®; NANOCOLL®; TACHOSIL® 

 

2.3.1. Regulamentação 

Todas as etapas que vão desde a dádiva de sangue até à produção de derivados 

sanguíneos, estão definidas e regulamentadas na lei nº 93-5 de 4 de janeiro de 1993, relativas à 

“segurança na transfusão sanguínea e do medicamento”. Esta introduz uma distinção entre os 

produtos sanguíneos lábeis no setor da transfusão de sangue e sujeito a um sistema de 

hemovigilância e rastreabilidade (decreto nº 94-68 de janeiro de 1994) e os medicamentos 

derivados do plasma humano em que a produção está confiada a um laboratório farmacêutico 
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e que são submetidos a um sistema de farmacovigilância e de rastreabilidade sob a 

responsabilidade de um farmacêutico (decreto nº 95-566 de maio de 1995).6 

 

2.3.2. Farmacovigilância e rastreabilidade 

Para além das medidas aplicadas aos medicamentos em geral (autorização de 

comercialização ou autorização temporária de utilização), o facto destes medicamentos terem 

origem humana implicou a criação de um regime especial que exija uma demonstração de 

ausência de vírus nestes produtos.6 

Em França, o sangue e o plasma provêm de dádivas de doadores não remunerados e de 

forma a respeitar o seu anonimato. O LFB (Laboratório Francês de Fracionamento e 

Biotecnologia) constitui o único laboratório farmacêutico autorizado a fracionar o plasma 

produzido através das doações coletadas em território nacional pelo Estabelecimento Francês 

do Sangue (EFS). O regime de farmacovigilância para esses medicamentos derivados de plasma 

especifica a obrigação de todos os farmacêuticos garantirem a sua rastreabilidade.6 

A rastreabilidade está organizada de forma a poder encontrar-se rapidamente a história, 

utilização e localização do medicamento derivado do plasma, incluindo cada interveniente pós 

EFS até ao paciente, passando pelo fabricante, médico, farmacêutico e enfermeiro.6 Podemos 

referir-nos a ela como sendo uma “Rastreabilidade ascendente e descendente. Do dador ao 

paciente e do medicamento ao dador.”.7 

 

2.3.3. Obrigatoriedade de relato dos efeitos indesejados 

Segundo o DL nº 95-566 de maio de 1995, todos os profissionais de saúde que estão 

habilitados a prescrever, dispensar ou administrar um MDS, têm a obrigação de fazer uma 

declaração imediata no caso de constatarem um efeito indesejável independentemente da sua 

natureza.6 

Todas as reações que ocorram, durante ou após a injeção deveram ser assinaladas na 

folha de rastreio. A declaração será transmitida ao centro regional de farmacovigilância se 

possível por intermédio do correspondente local de farmacovigilância.6 

Também pacientes ou os seus representantes de saúde legal, de acordo com o DL nº 2012-

1244 de 8 de novembro de 2012, podem declarar efeitos indesejáveis que suspeitem estar 

relacionados com a utilização destes medicamentos.6 

A declaração deve ser sempre feita o mais rapidamente possível após o efeito indesejado 

ter ocorrido.6 

2.3.4. Informação do paciente 

Antes da administração do medicamento ao paciente, este deve ser informado sobre a 

natureza do tratamento, os riscos comprovados e teóricos que lhe estão associados, e as 

diferentes medidas relativas a cada lote.6 
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Uma cooperação estreita e ativa de todos os intervenientes é primordial para um controle 

perfeito do circuito de informação, a validação desta informação e, portanto, para uma 

rastreabilidade confiável do doador para o paciente e do doente para o doador. Os enfermeiros, 

são neste circuito de vigilância, um elemento essencial.6 

 

2.3.5. Circuito dos Medicamentos Derivados do Sangue no estabelecimento 

de saúde  

O circuito de dispensa e administração de um MDS pode dissociar-se em (estas fases serão 

abordadas de forma mais detalhada na 3ª parte deste relatório) :6  

Informação do paciente: antes do início do tratamento, os prescritores devem informar 

sistematicamente seus pacientes sobre a natureza dos tratamentos, bem como os riscos 

comprovados e os riscos possivelmente relacionados. 

Dispensa: A dispensa pela farmácia é nominativa. É feito o registo dos dados relativos 

ao medicamento dispensado (denominação, lote e quantidade), ao paciente, ao 

prescritor e ao serviço do hospital. Pode ainda haver a possibilidade de alguns serviços 

clínicos conterem uma reserva de alguns tipos de medicamentos para necessidades 

urgentes. Neste caso a identificação do paciente é feita apenas após o retorno da folha 

de rastreabilidade respetiva ao medicamento.  

Administração e Rastreabilidade: A pessoa responsável pela administração do 

medicamento deve preencher corretamente as folhas de rastreabilidade para que um 

dos exemplares volte à farmácia. 

Arquivamento: na farmácia procede-se ao registo a nível informático das informações 

que foram registadas nas folhas de rastreabilidade e estes dados em papel são 

posteriormente guardados em arquivo durante pelo menos 40 anos.6,8 

 

2.3.6. Retrocessão  

A retrocessão é definida como a dispensa de medicamentos pela farmácia hospitalar a 

doentes em ambulatório. Esta está limitada a medicamentos, que possuam uma autorização de 

comercialização ou uma autorização temporária de utilização (ATU), e que devem figurar numa 

lista validada pelo Ministro da Saúde. A inclusão de medicamentos nesta lista, denominada lista 

de retrocessão, deve ser justificada por restrições particulares de distribuição, dispensa, 

administração, segurança de fornecimento ou pela necessidade de ser feito um 

acompanhamento da prescrição ou dispensa do medicamento.9,10 

Algumas especialidades, disponíveis nas farmácias, também podem ser vendidas por 

farmácias hospitalares e beneficiam de um circuito de distribuição dupla como são exemplo os 

medicamentos antirretrovirais e os medicamentos de uso contra a hepatite B e C.9,10,11 
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 Outros medicamentos que figuram nesta lista são os utilizados nos tratamentos da dor 

recorrente crónica e cuidados paliativos.9   

Ainda que com pouca frequência, alguns MDS eram também dispensados sob este 

regime. 

 

2.3.7.  Administração e vigilância  

Os efeitos secundários mais frequentemente observados com alguns dos medicamentos 

derivados do plasma humano são cefaleias, febre, náuseas, vómitos, arrepios, reações cutâneas 

de tipo alérgico e mialgias.6 

No caso de algum destes efeitos ser observado, o profissional de saúde responsável pela 

administração do medicamento deve avisar o médico, parar a perfusão que poderá ser 

retomada com um débito mais lento e se necessário prescrever um tratamento preventivo com 

anti-histamínicos para o caso de os incidentes se repetirem.6 

No caso de serem observadas reações mais graves como broncospasmos, aceleração do 

ritmo cardíaco, hipotensão, entre outras, deve parar-se imediatamente a administração do 

medicamento e instaurar um tratamento sintomático. Estes efeitos podem mais 

particularmente ocorrer após as primeiras injeções de imunoglobulinas, fatores IX e plasma.6 

Estas reações podem ser favorecidas por ser usado um débito de perfusão muito rápido 

ou se o medicamento não tiver sido colocado à temperatura ambiente previamente à sua 

administração. É por isso necessário respeitar as velocidades de administração e vigiar o 

paciente durante e após a perfusão. É também conveniente assegurar que não existe nenhuma 

alergia conhecida a um dos constituintes da preparação.6 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

         
 

 MÉLODIE CARVALHO                                                                                                                                  9 
 

PARTE 3 – MEMÓRIA DE ATIVIDADES 

Nesta parte do relatório irei descrever as atividades em que pude participar durante os 

quatro meses do meu estágio hospitalar no hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris. De forma a 

resumir as atividades de uma forma mais clara, antes de proceder à descrição de cada uma delas, 

segue uma tabela onde estas estão enunciadas. 

 

Tabela 5. Tabela resumo das atividades em que pude participar durante o estágio. 

Gestão de stocks 

Receção de encomendas 

• Controlo do número de unidades recebidas e dos números de lotes 

correspondentes 

• Etiquetagem das embalagens rececionadas 

• Armazenamento e organização dos produtos já etiquetados 

Dispensa dos medicamentos 

• Validação das prescrições médicas 

• Dispensa propriamente dita 

• Emissão das folhas de rastreabilidade 

Rastreabilidade 

• Entrada no sistema dos dados relativos à administração dos diferentes produtos 

dispensados a nível clínico. 

Verificação final das prescrições médicas já dispensadas 

Organização dos arquivos 

• Controlo final da validação de todas as prescrições e rastreabilidade de todas as 

unidades de produtos dispensados 

• Organização e arrumação dos documentos de modo a que sejam guardados durante 

40 8 

Participação nas reuniões semanais do departamento 

• Elaboração dos relatórios sumários das reuniões 

Elaboração de fichas terapêuticas para novos produtos 

Contribuição para a realização do inventário de final de ano 

Participação no Comité do Medicamento (Subcomité dos MDS com referência às 

Imunoglobulinas de administração intravenosa e aos fatores de coagulação) 

Participação em CREX “Comités de Retour d’EXpérience” 

Contribuição na realização de uma auditoria às Boas Práticas de Administração de IgIV: 

avaliação das Práticas Profissionais no serviço clínico do Polo MSN (Doenças do Sistema 

Nervoso) 

Participação em reuniões de formação aos alunos de estágio. 
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3.1. Rotina no setor dos Medicamentos Derivados do Sangue 

Neste setor havia uma quantidade de atividades que eram realizadas todos os dias, tais 

como a receção de encomenda, a dispensa dos medicamentos, validação de prescrições, o 

controlo da rastreabilidade e arquivamento.  

De forma a conseguir clarificar melhor a sequência com que estas atividades eram 

efetuadas, a descrição de algumas das atividades efetuadas vai ser acompanhada de 

fluxogramas de forma a esquematizar estas mesmas atividades. 

 

3.1.1.  Receção de encomenda e armazenamento  

No setor dos MDS a receção de encomenda era feita diariamente, na parte da manhã. 

Esta fase, para além da verificação dos prazos de validade dos produtos recebidos, verificação 

das quantidades recebidas, verificação dos números de lotes correspondentes a cada 

embalagem e entrada dos produtos rececionados no sistema informático, continha também um 

outro processo muito importante que consistia na emissão de duplas etiquetas que continham 

o número de lote e um número de sequência atribuído pelo sistema, e que eram posteriormente 

coladas nas embalagens. 

Estas etiquetas têm uma grande importância considerando que nos permitem rastrear no 

hospital os medicamentos dispensados. 

Posteriormente à receção e ao etiquetar de cada embalagem estas eram armazenadas no 

frigorífico, em prateleiras, ou no congelador consoante as suas especificações de conservação. 

Os MDS eram organizados por números de lotes e respeitando as sequências que lhes tinham 

sido atribuídas, de forma a facilitar o processo de dispensa dos mesmos. 

 

3.1.2. Dispensa dos medicamentos 

Podiam ser feitas dois tipos de dispensa, uma nominativa, em que era feito o pedido para 

um paciente específico, ou outra em que era feita uma dispensa de uma maior quantidade de 

MDS que ficaria em stock no serviço em causa.12 Este último tipo de dispensa visava suprir 

Figura 4. Fluxograma referente à receção de encomendas 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

         
 

 MÉLODIE CARVALHO                                                                                                                                  11 
 

situações de urgência e só era autorizado para alguns serviços, com um número máximo de 

unidades definido informaticamente e apenas podia ser feita para alguns medicamentos. É 

ainda importante referir que tinha de existir uma prescrição diferente para cada tipo de MDS.7  

A fase de dispensa dos MDS pode ser dividida em 2 etapas importantes. Primeiro a 

avaliação e validação das prescrições médicas, e em segundo, a dispensa propriamente dita 

junto com emissão das folhas de rastreabilidade. 

• Validação das prescrições médicas 

As prescrições eram feitas pelos médicos em folhas tipo para cada MDS. Estas folhas eram 

feitas de forma a facilitar não só o processo de prescrição, mas também de dispensa do 

medicamento. Variavam entre si pelos grupos de indicações contidas. 

Para que houvesse a validação da prescrição ao nível da farmácia, esta tinha de ser 

devidamente preenchida com todos os dados necessários. Para o caso de uma dispensação 

nominativa, na folha de prescrição tinha de constar:13 

 Informações do paciente: Etiqueta do hospital, nome, data de nascimento e peso 

 Serviço clínico, nome e assinatura do médico 

 Indicação e informações clínicas 

 Indicação do MDS, Posologia e data do início do tratamento 

 Data da prescrição  

Para o caso das renovações de stocks nos serviços clínicos, estas folhas de prescrição 

teriam apenas de indicar qual o serviço clínico, nome do médico responsável pelo pedido, 

indicação do MDS e das quantidades necessárias e, ser devidamente assinadas pelo médico. 

• Dispensa do medicamento 

Uma vez validada a prescrição do médico, quando esta se tratava de uma prescrição 

nominativa, no sistema informático Propharma®, efetuava-se a entrada na ficha do paciente, 

após a confirmação dos seus dados e entrada das informações do médico e serviço clínico, eram 

então selecionados o medicamento desejado e o número de unidades e respetivas dosagens 

necessárias. Seguidamente eram impressas duas folhas de rastreabilidade, uma azul e uma 

vermelha, cada uma delas com as informações do nº de lote e nº de sequência de cada unidade 

de medicamento dispensada e ainda espaço para se inserirem informações referentes à 

administração de cada uma dessas unidades. Ambas as folhas seguiam com o medicamento para 

o serviço clínico. Na farmácia ficava uma cópia da prescrição médica na qual eram anotados os 

números de lotes e sequências das embalagens dispensadas, a data da dispensa e a assinatura 

do farmacêutico/técnico responsável pela dispensa. Por fim eram preparadas as entregas, que 

juntavam uma das cópias da prescrição médica, as folhas de rastreamento (uma azul e uma 

vermelha) para cada embalagem de medicamento dispensado e ainda as embalagens com o lote 

e sequências respetivas. Estas seguiam para o serviço clínico por via de pessoal responsável pela 

recolha e entrega dos medicamentos. Parte deste processo encontra-se resumido na figura 3. 
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3.1.3. Rastreabilidade 

Como explicado mais acima, a parte da rastreabilidade é de extrema importância para os 

MDS, e deve ser feita de forma a poder encontrar-se rapidamente a sua história, utilização e 

localização, incluindo cada interveniente pós EFS até ao paciente.6 Nesse sentido, esta fase de 

emissão pela farmácia das folhas de rastreamento, o seu preenchimento por parte do 

responsável pela administração do medicamento ao paciente e o seu retorno à farmácia 

constitui uma etapa muito importante.  

Como se pode observar na figura 3 as folhas de rastreabilidade devem ser preenchidas no 

serviço clínico por parte do enfermeiro ou médico responsável pela administração do 

medicamento ao paciente (figura 4) e, assim que possível deve retornar à farmácia, a folha de 

rastreabilidade azul, permitindo que depois esses mesmos dados sejam introduzidos 

informaticamente na ficha do paciente, e a folha vermelha deve ficar no serviço e ser incluída 

no dossier médico do paciente.6,12,13  

Figura 5. Esquema representativo do processo de rastreabilidade no hospital.  (adaptado de Lopez 
et al.6) (anexo 4) 
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Antes de eu poder começar a dispensar MDS tive de passar numa prova oral, na qual me 

eram dados vários exemplos de prescrições médicas, com ou sem erros, tendo eu que conseguir 

identificar se poderiam ser ou não validadas. Para isso tinha de conseguir avaliar se havia algum 

erro na prescrição, se havia a falta de um dado, que nesse caso podia ser contornado com um 

telefonema ao serviço a questionar o médico, ou se se tratava de uma indicação que não podia 

ser validada sem aprovação da farmacêutica. Uma vez pronta a ser validada, tinha também de 

conseguir explicar os passos necessários a ter para a dispensa do MDS. Como formação prévia a 

esta prova oral, tinham-me sido apresentados quais os diferentes MDS, as suas características e 

principais indicações para os quais estes poderiam ser prescritos, e ainda quais os 

procedimentos envolvidos na dispensa e rastreabilidade dos mesmos. 

 

3.1.4. Medicamentos com ou sem Tarifa para a Atividade (T2A/ não T2A) 

Uma vez dispensados os medicamentos, a cópia da prescrição médica que fica na farmácia 

pode ser colocada em dois diferentes separadores, o T2A e o não T2A. 

Os medicamentos podem ou não pertencer ao grupo ao qual se aplica a Tarifa para a 

Atividade (T2A), isto é, que estejam fora do grupo GHS “Groupe Homogène de Séjour”, grupo 

este que remunera a instituição de saúde, pelo conjunto de prestações efetuadas durante o 

tempo que o paciente se encontra no hospital, segundo uma tarifa nacional. Este sistema de 

financiamento de instituições de saúde, T2A, é um sistema prospetivo, ou seja, que visa o 

pagamento da despesa após a atividade real.14  

A maioria dos MDS dispensados no setor pertencem ao grupo T2A, grupo para o qual tem 

de haver um especial cuidado na dispensação, isto é para os quais todas as dispensas têm de ser 

bem justificadas, dado que em caso contrário, não há a remuneração ao setor pelo 

medicamento dispensado. Estes são também medicamentos para os quais as indicações de 

prescrição são mais específicas, incluindo os medicamentos pertencentes à classe das 

Figura 6. Representação das fichas de rastreabilidade e dados que devem ser inseridos pelo profissional responsável pela 
administração do medicamento ao paciente. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

         
 

 MÉLODIE CARVALHO                                                                                                                                  14 
 

imunoglobulinas, dos fatores de coagulação, inibidores da coagulação e inibidores das 

proteínases, sendo por isso feita uma revisão ao final do dia, de todas as prescrições médicas 

para as quais houve dispensa de MDS do grupo T2A, pela farmacêutica, antes de estas passarem 

ao arquivo. 

As prescrições médicas com dispensa dos restantes MDS, pertencentes ao grupo não T2A, 

sendo eles da classe da albumina humana, das colas biológicas e esponjas medicamentosas, são 

igualmente revistas ao final do dia, podendo esta revisão ser feita pela farmacêutica ou por um 

dos técnicos. 

 

3.1.1. Arquivos 

Uma vez feitas as revisões finais das prescrições médicas para as quais houve dispensa de 

MDS, pode então proceder-se ao arquivamento das mesmas.  

Nesta fase, há uma última verificação de que todas as etapas anteriores foram 

devidamente cumpridas e passa por haver a junção da folha azul de rastreabilidade, que, 

entretanto, voltou do serviço clínico corretamente preenchida e cujos dados foram introduzidos 

no sistema informático, com a folha de prescrição já revalidada.  

Nesta fase deve haver a certificação de que a folha de rastreabilidade e a de prescrição 

médica correspondem perfeitamente, tendo por isso de se verificar não só as informações do 

paciente, como o serviço e o médico prescritor e ultimamente a identificação do medicamento 

e respetivos números de lote e sequência. 

Finalmente, todos estes dados em papel serão arquivados por medicamento e por 

número de lote, e devidamente guardados durante pelo menos 40 anos.8 

 

No meu estágio a tarefa pela qual fiquei responsável desde início, foi a parte do 

arquivamento. Esta, constitui a última fase do processo de rastreamento e exigia bastante 

atenção a todos os pormenores de forma a evitar erros. Apesar de esta ser uma atividade um 

pouco monótona, era também de extrema importância, uma vez que todos estes dados teriam 

de ser conservados durante 40 anos e fáceis de consultar aquando de uma eventual 

necessidade. O recurso a estes documentos poderia ser necessário no caso de ser detetado um 

problema com algum lote de um dos MDS. Neste caso, os médicos de cada um dos pacientes a 

quem tivesse sido administrado um desses medicamentos, teriam de ser alertados, ficando 

assim atentos a qualquer sintoma demonstrado pelo paciente e que pudesse estar relacionado 

com o problema responsável pela retirada do mercado do lote em causa. Quando eu cheguei ao 

setor, existia um grande atraso nesta fase. Haviam ainda imensas folhas de rastreabilidade e de 

prescrições ainda não reunidas e assim, não arquivadas, muitas com vários meses ou até anos 

de atraso. Desta forma, de modo a tornar o meu estágio o mais prestável possível, abracei o 

desafio de poder contribuir ao máximo para a organização destes documentos.   

Tendo em conta que nenhum dos documentos relativos a cada medicamento dispensado, 

prescrição validada e folhas de rastreamento com os dados administrados, podia ser arquivado 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

         
 

 MÉLODIE CARVALHO                                                                                                                                  15 
 

sem o outro, um atraso na parte da validação das prescrições ou registo dos dados das folhas 

de rastreabilidade a nível informático podia condicionar o desenvolvimento da minha função. 

Assim, foi-me permitido contribuir também nestas atividades, tanto o registo informático dos 

dados referentes à administração dos medicamentos, como a validação de prescrições. Esta 

última atividade, era bastante desafiante, considerando a responsabilidade que lhe estava 

associada. Em casos de dúvidas ou de indicações de prescrição mais raras, estes documentos 

eram colocados de parte e analisados, quando possível, com auxílio de uma das farmacêuticas 

do setor. 

A dispensa dos medicamentos, foi também uma atividade na qual pude contribuir desde 

a minha segunda semana de estágio, altura em que passei a prova oral para a dispensa. Esta fase 

era não só desafiante, considerando a grande afluência de prescrições que chegavam ao serviço 

em certas alturas do dia, como também mais interativa.  

Para além de ter podido contribuir para todas estas atividades incluídas na rotina do setor 

MDS, pude também envolver-me e dar o meu contributo noutras atividades. 

 

3.2. Outras atividades do setor dos MDS 

 

3.2.1.  Reuniões semanais 

Todas as quartas feiras de manhã era feita uma reunião no setor que nos permitia discutir 

algumas estratégias para promover a sua melhor gestão, falar sobre novos produtos, situações 

de retirada de lotes e de alguns problemas menores que pudessem entretanto ter surgido 

durante a semana. Nestas aproveitávamos também para fazer o ponto de situação sobre as 

diferentes atividades pelas quais os diferentes membros do setor estariam responsáveis.  

Durante estas reuniões um dos membros ficava responsável por tomar como nota todos 

os assuntos abordados, decisões tomadas, dúvidas e assuntos ainda por resolver. Todas essas 

anotações teriam de ser, no final, reunidas num relatório sumário, posteriormente arquivado.  

Durante estas reuniões pude muitas vezes contribuir com ideias e fiquei também 

responsável pela escrita do relatório sumário algumas vezes. Este era posteriormente corrigido 

pela farmacêutica assistente e arquivado.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2.2.  Elaboração de fichas terapêuticas para novos produtos 

Cada um dos MDS por nós dispensados tinham uma ficha terapêutica associada. Estas 

eram elaboradas com base nas medidas estabelecidas pela indústria e com o objetivo de 

servirem de base ao serviço clínico responsável pela administração dos mesmos aos pacientes. 

Para além disso figuravam também numa capa guardada no setor e disponível a qualquer 

profissional que precisasse de esclarecer qualquer dúvida sobre o procedimento da sua 

administração. 
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Estas fichas continham informações sobre o conteúdo da embalagem assim como as 

modalidades de reconstituição e administração do medicamento, organizadas por passos bem 

detalhados, de forma a permitir uma compreensão mais fácil por parte dos enfermeiros ou 

médicos no serviço clínico. 

No decorrer do meu estágio pude contribuir, juntamente com o outro aluno de estágio 

do departamento, para a realização da ficha terapêutica do Tisseel®, um novo MDS no setor, 

utilizado como adjuvante na hemóstase em pacientes para os quais técnicas convencionais de 

controlo de hemorragia por cirurgia são ineficazes ou impraticáveis.15 

 

3.2.3.  Inventário de final de ano 

Tendo em conta que o decorrer do meu estágio se deu nos meses de outubro a janeiro, 

pude participar no inventário de todos os MDS do setor. Para tal, tivemos não só de considerar 

todas as unidades que se encontravam armazenadas no setor, como também todas aquelas que 

se encontravam em estado de “dotação” em alguns serviços clínicos.  

 

3.2.4. Participação em Comités de Retorno de Experiência “CREX” 

Estes comités decorriam cerca de uma vez por mês e juntava os farmacêuticos 

responsáveis pelos diferentes setores da farmácia, bem como alguns médicos chefes de serviço 

do hospital.  

Nestas reuniões, numa abordagem de controlo de qualidade e gestão de riscos, eram 

geralmente revistos os eventos indesejáveis sobre os medicamentos decorridos no hospital 

durante o mês anterior, citando-se como exemplo os erros medicamentosos e a disfunção no 

circuito do medicamento.  Assim eram discutidos, dentro de cada evento, o erro na origem do 

evento indesejável decorrido, se este se tratava de um erro recorrente ou não, quais as medidas 

que se poderiam ter tomado numa forma a evitar o mesmo e formas de contornar problemas 

semelhantes no futuro.  

Estas eram reuniões extremamente informativas, e nas quais pude perceber um pouco 

quais os diferentes problemas associados ao circuito do medicamento e as proporções que estes 

mesmos erros podem tomar a nível hospitalar e ainda qual o papel dos diferentes setores da 

farmácia e no hospital e qual a ligação entre os mesmos e os serviços clínicos. Pude ainda estar 

a par de diferentes casos práticos e aprender bastante sobre as medidas clínicas relacionadas 

com os mesmos. 

 

3.2.5. Reuniões de formação dos alunos de estágio 

Estas reuniões decorriam quase todas as semanas, e serviam para que pudesse haver uma 

partilha relativamente às atividades em que cada estudante estava a participar no setor onde 

estava a fazer o seu estágio.  
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3.2.6. Auditoria às Boas Práticas de Administração de Imunoglobulinas por via 

intravenosa 

Esta era uma atividade que tinha já sido iniciada por uma aluna de estágio francesa que 

se encontrava a estagiar no setor antes da minha chegada. Como ela não tinha tido tempo de 

terminar o número de auditorias necessárias para a realização do seu trabalho final, a minha 

orientadora propôs-me, já no último mês do meu estágio, realizar algumas das auditorias em 

falta nos diferentes setores. 

Para isso tive uma formação com a farmacêutica assistente do setor, a Mélanie, que me 

apresentou e esclareceu sobre a forma como teria de preencher as fichas relativas à auditoria, 

junto com informação extra acerca da forma de administração destes MDS e os efeitos 

secundários que lhes estão mais associados. Ainda para auxiliar na minha primeira auditoria, fui 

acompanhada por uma das técnicas do setor, que já tinha previamente acompanhado a anterior 

aluna de estágio e que conhecia todos os procedimentos relacionados com a mesma. 

Assim, com alguns contactos com os serviços clínicos pudemos agendar as minhas visitas, 

que consistiam em observar e avaliar as práticas dos/as enfermeiros/as que estariam 

responsáveis pelas diferentes administrações das imunoglobulinas por via intravenosa, 

supervisão dos pacientes durante e após esta administração e ainda o preenchimento das folhas 

de rastreabilidade. 

No fim, o resultado desta avaliação era discutido com a Mélanie, que ficava 

posteriormente encarregue de o fazer chegar à antiga estagiária, de modo a que esta pudesse 

continuar o seu trabalho. 

Gostei especialmente de poder ter contribuído para esta atividade, uma vez que me 

permitiu ver como estes medicamentos, por nós dispensados, eram manuseados a nível clínico. 

Para além disso tive a oportunidade de falar os enfermeiros/as e perceber quais os principais 

desafios associados à administração destes MDS assim como com alguns pacientes, o que me 

permitiu perceber quais os efeitos que estes sentiam durante e após as sessões de 

administração destas imunoglobulinas, uma vez, que a sua grande maioria, recorria a estas 

sessões com regularidade, alguns com intervalos de apenas três semanas. 

 

3.2.7. Outras atividades 

Para além das atividades acima nomeadas e descritas, pude também, durante o estágio, 

participar em mais algumas atividades tais como a elaboração de um plano para o frigorífico 

(anexo 5), participação, em equipa, na “chambre des erreures”, participação num e-Learning 

sobre as práticas associadas à administração dos MDS e ainda participação da formação de 

guarda dos alunos de internato. 

A “chambre des erreures” era uma atividade que, numa vertente de controlo de 

qualidade e gestão de riscos, tinha como objetivo que cada equipa fosse capaz de identificar o 
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maior número de erros existente no “quarto modelo” criado à imagem dos quartos existentes 

nos serviços clínicos. Para isso vários critérios tinham de ser avaliados, como era o caso das 

informações do paciente e a medicação e posologias prescritas, assim como outros parâmetros 

que pudessem interferir com a segurança e bem-estar do paciente. Esta atividade estava 

acessível a todos os profissionais de saúde do hospital. Para além desta atividade, houve ainda 

a possibilidade de participar num e-Learning sobre as práticas associadas à administração dos 

MDS. Este servia não só para a formação de todos aqueles que nele participavam, mas também 

para avaliar os conhecimentos dos profissionais de saúde que lidavam com estes medicamentos 

regularmente, uma vez que continha um questionário final. 

A última atividade mencionada, a formação de guarda dos alunos de internato, foi muito 

importante dado que pude, ainda que de uma forma muito breve, ficar a conhecer os outros 

setores da farmácia hospitalar do hospital Pitié-Salpêtrière. Em França, os alunos que 

pretendem seguir a via de farmácia hospitalar têm de, após um concurso de seleção, fazer 

quatro anos de internato para além dos 5 anos de estudos em farmácia. Nestes quatro anos, 

divididos por semestres, eles têm a possibilidade de trabalhar em diferentes setores e diferentes 

hospitais. Para além do seu trabalho diário no setor correspondente, são os internos em 

farmácia que ficam responsáveis por assegurar a atividade da farmácia durante as 24 horas, isto 

é, todos os dias, havia um interno que pernoitava na farmácia hospitalar e que atendia a 

qualquer necessidade urgente noturna. Para que possam assegurar estes serviços com a maior 

qualidade, no início de cada semestre é organizado no hospital uma formação pelos chefes dos 

diferentes setores da farmácia hospitalar, que visam apresentar aos internos, os diferentes 

serviços da farmácia e formá-los sobre as diferentes atividades a que terão de ter a capacidade 

de responder em caso de urgência. Assim, de forma a que pudesse ter uma breve ideia de como 

funcionam os diferentes setores da farmácia, a minha orientadora, permitiu-me assistir à 

formação dos novos internos no mês de novembro. Esta foi sem dúvida uma das atividades que 

pude realizar, fora do setor dos MDS, mais formativa e interessante.  

 

3.3. Conclusão 

O meu estágio no Hospital PS foi uma experiência bastante enriquecedora e que me 

permitiu aprender muito sobre o papel do farmacêutico na farmácia hospitalar.  

O farmacêutico hospitalar desempenha variadas funções tanto de carácter técnico como 

científico e administrativo, sendo responsável pela qualidade, eficácia e segurança do 

medicamento. É o seu carácter polivalente e multifacetado que permite ao farmacêutico 

integrar-se em equipas multidisciplinares, intervindo em variadas áreas e, assim facilitar a 

partilha de experiências e de conhecimento entre este e os restantes profissionais de saúde, 

possibilitando ao hospital prestar serviços de maior qualidade. 

Estes quatro meses de estágio, constituíram o primeiro contacto que tive com a realidade 

do setor farmacêutico a nível hospitalar e nestes, pude desenvolver qualidades sobretudo a nível 

profissional e competências práticas imprescindíveis para a minha formação.  
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Apesar de o estágio ter sido sobretudo realizado num só setor da farmácia hospitalar, o 

dos MDS, foi-me possível aplicar alguns dos conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado 

integrado em ciências farmacêuticas, pudendo sobretudo aprofundá-los e adquirir muitos novos 

conhecimentos.  Estes foram principalmente acerca destes tipos de medicamentos, as 

indicações para a prescrição de cada um deles e ainda as suas propriedades farmacológicas. 

Pude ainda ter o contacto com os pacientes ao nível do serviço clínico o que eu considero 

ter sido uma experiência bastante gratificante, uma vez que me possibilitou aprender como nos 

devemos comportar com os pacientes que se encontram, muitas vezes, em situações de saúde 

complicadas. Ademais, foi ainda possível observar o contacto entre os pacientes e os 

profissionais de saúde ao nível do serviço clínico, especialmente os enfermeiros e perceber um 

pouco qual a sua perspetiva em relação às várias situações que enfrentam diariamente. Através 

deste contacto foi ainda possível compreender um pouco quais as dificuldades que estes 

profissionais encontram diariamente face aos medicamentos que têm de administrar. 

Como o estágio foi sobretudo focalizado num dos setores da farmácia hospitalar, não me 

foi possível desempenhar/observar todas as funções do farmacêutico hospitalar. Para além 

disso, na minha opinião, de forma a permitir que pudesse passar por mais setores da farmácia 

hospitalar, o tempo de estágio deveria ser mais longo.  

Contudo eu considero que esta tenha sido uma experiência muito boa, uma vez que me 

permitiu aprender num contexto completamente diferente do habitual, com profissionais de 

saúde muito competentes e num idioma diferente. O facto de ter saído da minha zona de 

conforto permitiu que pudesse desenvolver não só capacidades profissionais como também 

pessoais.  
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Anexo 1. Posição do Hospital Pitié-Salpêtrière em Paris5 
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Anexo 2. Plano do hospital Pitié-Salpêtrière 5 
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Anexo 3. Plano representativo da localiza 5 
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Anexo 4. Esquema representativo do processo de rastreabilidade no hospital.  (adaptado 

de 6) 
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Anexo 5. Plano elaborado para o frigorífico do setor. 

 

 



 

 

 


