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Resumo 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio que marca o 

final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este é o culminar de uma etapa que tem 

como objetivo colocar os estudantes em contacto com a realidade profissional e cimentar os 

conhecimentos adquiridos nos cinco anos do curso. Foi ao longo destes seis meses que me foi 

possível enriquecer a minha formação académica, não só através da aplicação de conhecimentos, 

mas também do desenvolvimento de aptidões fundamentais para o desenvolvimento da atividade 

farmacêutica, tais como autonomia, espírito crítico e comunicação tanto com o utente como com a 

equipa em que me inseri. 

Numa época de constante evolução do conhecimento, e como estagiários e futuros 

farmacêuticos, devemos ingressar numa incessante procura de formação. É baseado neste princípio 

que devem ser realizados os projetos em farmácia comunitária que nos são propostos. Desta forma, 

propus-me à realização de três projetos, ambos adaptados tanto às minhas necessidades como às 

da farmácia e dos seus utentes. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, uma relativa ao funcionamento da 

Farmácia Couto e das tarefas realizadas no decorrer do estágio e uma segunda parte, referente aos 

projetos realizados no âmbito do estágio: a contraceção na adolescência, a vacinação contra a gripe 

e a recolha de contactos para o laboratório de manipulados da Farmácia Couto.  
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PARTE I – Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

1. Introdução 

 Após nove semestres de aquisição de conhecimentos teóricos e práticos essenciais para 

exercer a profissão de farmacêutico, o estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar de 

uma longa etapa que tem como objetivo colocar o estudante em contacto com a realidade 

profissional. 

 Tive a oportunidade de realizar o meu estágio na Farmácia Couto, sob a orientação do 

Diretor Técnico, Dr. António Prata, e do Dr. Vítor Martins, durante o período de seis meses. Foi 

durante este período que pude cimentar a sabedoria que me foi transmitida pelos professores da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e ainda aprofundá-la, através de um processo de 

formação contínua. 

 Durante o estágio, além do atendimento, tive a oportunidade de realizar outras atividades. 

O cronograma das ações realizadas na farmácia está exposto na tabela 1. 

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas na Farmácia Couto 

 mai jun jul ago set out nov 

Receção de encomendas        

Projeto “Recolha de contactos para o 

laboratório de manipulados” 
       

Armazenamento de produtos        

Conferência de receituário        

Medição de parâmetros bioquímicos        

Atendimento        

Projeto “Contraceção na adolescência”        

Projeto “Vacina da Gripe”        

Preparação de manipulados        

Formações externas        

2. A Farmácia 

2.1. Caracterização do espaço e horário de funcionamento 

A Farmácia Couto (FC) localiza-se na freguesia de Mafamude em Vila Nova de Gaia, mais 

precisamente no número 1412 da Avenida da República, inserida no rés-do-chão de um prédio 

habitacional. Localizada em frente à estação de metro de João de Deus e próxima da Unidade de 

Saúde Familiar (USF) das Camélias, possui uma localização de excelência, que providencia bons 

acessos aos utentes. A farmácia pode ser identificada por um letreiro à entrada com o nome 

“Farmácia Couto” e a cruz verde das farmácias. 
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Como resultado da sua localização, o público que frequenta a farmácia é bastante 

heterogéneo, sendo constituído por utentes frequentes, que constituem cerca de 80% dos utentes, 

colaboradores do tecido empresarial do “El Corte Inglés” e turistas. 

O acesso à farmácia é feito por uma pequena rampa, que facilita o acesso a utentes com 

mobilidade condicionada. Já a entrada na FC é feita por duas portas envidraçadas, uma no exterior, 

que se encontra permanentemente aberta durante o horário de funcionamento e outra automática 

no interior. Entre as duas portas existe um pequeno hall em que se podem encontrar um dispensador 

automático de senhas e um guichet para atendimento noturno, utilizado nos dias em que a farmácia 

se encontra de serviço permanente. Na porta exterior podem ainda encontrar-se afixados o horário 

de funcionamento da farmácia e as farmácias de serviço permanente. 

O espaço físico da farmácia é composto por 2 pisos: o primeiro é direcionado para o 

atendimento ao público e armazenamento de produtos.  Neste piso existem 6 balcões para 

atendimento, um gabinete de atendimento personalizado, onde se efetuam as medições de alguns 

parâmetros biológicos como a glicemia, colesterol total e triglicerídeos, administração de vacinas 

não constantes no Plano Nacional de Vacinação e consultas pontuais de nutrição ou podologia. Na 

secção posterior encontram-se dois armários com gavetas deslizantes onde são armazenados os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), divididos em medicamentos de marca e genéricos, prateleiras onde se encontram os 

suplementos alimentares, produtos do protocolo da diabetes, produtos de higiene, um frigorífico e 

instalações sanitárias. 

No piso inferior encontram-se armazenados os restantes MSRM e MNSRM, os 

medicamentos psicotrópicos, armazenados num baú de metal, produtos de dermocosmética, 

suplementos alimentares e dispositivos médicos, um local para a receção de encomendas, o 

laboratório de manipulados, o gabinete da direção técnica, um espaço para refeições e instalações 

sanitárias para uso dos colaboradores. 

De acordo com o disposto na Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, o horário de 

funcionamento da FC está assegurado, em dias úteis, das 8h00 às 20h00 e, aos sábados, das 9h00 

às 19h001. De acordo com o estabelecido pela Associação Nacional das Farmácias (ANF) e 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), a FC efetua também dias de serviço 

permanente aproximadamente de quinze em quinze dias, em que se encontra aberta 

ininterruptamente desde a hora de abertura de um dia até à hora de encerramento do dia seguinte. 

2.2. Sistemas Informáticos 

O software utilizado pela FC para o atendimento, receção e colocação de encomendas, 

devoluções, etc. é o SIFARMA 2000 e cada membro da equipa, incluindo eu, possuía um perfil de 

utilizador próprio. No meu caso, o meu perfil tinha algumas limitações, nomeadamente ao nível da 

criação de fichas de cliente, mas que mesmo assim me permitia efetuar um atendimento eficaz.  
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Além do SIFARMA, a FC apoia-se num outro software, o WeFid, associado ao cartão de 

fidelização da farmácia. Este programa permitia a consulta rápida dos produtos adquiridos pelo 

utente, a acumulação de valor para utilização numa compra futura e ainda o agrupamento dos 

utentes de acordo com a patologia ou com os produtos que mais adquiria na farmácia. Este 

agrupamento permitia ainda o envio seletivo de mensagens SMS aos utentes para promover ações 

a realizar na farmácia ou divulgar promoções. 

2.3. Recursos Humanos 

 A equipa da FC é constituída por 11 farmacêuticos, 1 técnica de farmácia e 2 auxiliares. A 

hierarquia e organização dos recursos humanos dentro da farmácia foram-me transmitidos na 

primeira semana de estágio e encontram-se especificados na tabela abaixo. 

Tabela 2 - Elementos constituintes da equipa da Farmácia Couto 

 Nome Cargo 

Quadro Farmacêutico 

Dr. António Prata Diretor Técnico 

Dr. Henrique Sampaio Farmacêutico Adjunto 

Dr. Elísio Seixas Farmacêutico 

Dr. Vítor Martins Farmacêutico 

Dra. Ana Luísa Silva Farmacêutica 

Dr. Pedro Coelho Farmacêutico / Manipulados 

Dra. Annie Gonçalves Farmacêutica / Manipulados 

Dra. Mariana Lopes Farmacêutica 

Dra. Joana Gomes Farmacêutica 

Dra. Liliana Vieira Farmacêutica 

Dra. Rita Morais Farmacêutica 

Quadro Não Farmacêutico 

Mónica Carvalho Técnica de Farmácia 

Elisabete Monteiro Auxiliar de Farmácia 

Joel Santos Auxiliar de Farmácia 

 

3. Aprovisionamento e armazenamento de produtos 

Na FC, o responsável de compras é o Farmacêutico Adjunto, o Dr. Henrique Sampaio. Os 

principais fornecedores da FC são a OCP Portugal e a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia 

(Cooprofar). Em certas situações, efetuam-se também alguns pedidos à Alliance Healthcare, 

embora com uma frequência muito menor. São ainda feitas encomendas diretas aos laboratórios, 
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habitualmente quando um delegado de informação médica se desloca à farmácia. Estas são 

usualmente encomendas maiores, com vista a obter melhores condições de compra. A FC encontra-

se também inserida no grupo de compras Holon, que permite a obtenção de produtos com melhores 

condições comerciais. 

3.1. Realização de encomendas 

A FC efetua encomendas diárias aos fornecedores, constituídas pelos produtos cujo stock 

se encontra abaixo do mínimo estabelecido na ficha do produto no SIFARMA. Estes limites são 

estabelecidos de acordo com o volume de vendas e a sazonalidade. Após a finalização de uma 

venda, o stock do produto é atualizado e caso se encontre abaixo deste nível mínimo, o produto é 

automaticamente inserido na encomenda ao fornecedor. Após analisada e aprovada pelos 

farmacêuticos, a lista dos produtos a encomendar é enviada ao fornecedor via modem. 

Sendo uma tarefa que exige uma elevada experiência, não estive envolvida na colocação 

de encomendas diárias. Os stocks mínimo e máximo são definidos pelo responsável de compras, 

pelo que o meu envolvimento neste procedimento foi limitado à sugestão do aumento do stock de 

certos produtos, caso fosse necessário reservar o produto em questão com alguma regularidade. 

3.2. Receção e armazenamento 

 Aquando da chegada da encomenda, a sua receção é feita no local específico para o efeito 

no piso inferior da farmácia. De seguida, é consultada a guia de remessa enviada pelo fornecedor 

e dá-se início à introdução da encomenda no SIFARMA, selecionando-a no separador “Receção de 

Encomendas”.  

 Cada produto era inserido na listagem através da leitura ótica do código nacional de produto 

(CNP) e era verificado e atualizado o seu prazo de validade, caso as embalagens provenientes da 

encomenda tivessem um prazo mais curto do que aquelas já em stock. No caso de estarem 

presentes produtos de frio, estes produtos eram rececionados em primeiro lugar e colocados no 

frigorífico. Caso a encomenda contivesse medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, era 

enviado juntamente com a fatura o original e o duplicado do documento de requisição destes 

medicamentos. O documento de requisição era posteriormente carimbado e assinado, sendo depois 

arquivado na farmácia o original e devolvido o duplicado ao fornecedor. 

No final da encomenda, eram verificados o preço de venda à farmácia (PVF) e preço de 

venda ao público (PVP), caso impresso na cartonagem e corrigidos, caso fossem diferentes dos que 

constavam no SIFARMA. Para os produtos cujo PVP não se encontra impresso na cartonagem, é a 

farmácia que define o seu PVP, sendo para isso acrescentado ao PVF uma margem de lucro e o 

valor correspondente ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA). No final da receção da 

encomenda, a fatura era armazenada numa gaveta e as embalagens eram colocadas em caixas, 

as quais eram transportadas por um pequeno elevador para o piso superior para posterior 

armazenamento. 
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 Após chegada do elevador ao piso superior, as embalagens eram divididas de acordo com 

o local de armazenamento (medicamentos, suplementos alimentares, produtos do protocolo da 

diabetes, etc.) e posteriormente colocadas nos lugares a elas destinadas. Todos os produtos se 

encontram organizados segundo o princípio First Expired First Out (FEFO) ou seja, os produtos com 

prazo de validade inferior são os primeiros a ser dispensados. Caso o prazo de validade fosse o 

mesmo dos produtos já em stock, prevalecia o princípio First In First Out (FIFO), isto é, os produtos 

mais antigos devem ser dispensados primeiro. 

O armazenamento dos produtos foi uma das minhas principais tarefas durante os primeiros 

meses do estágio, o que se tornou bastante vantajoso na medida em que me permitiu mais tarde 

efetuar atendimentos mais eficazes sem a necessidade de perder tempo na procura das 

embalagens. 

3.3. Reservas de produtos 

 Além das encomendas diárias, eram também feitas encomendas instantâneas via telefone 

aos armazenistas, caso o produto pedido pelo utente não estivesse disponível na farmácia. A FC 

dispõe também de acesso às ferramentas informáticas (gadgets) da Cooprofar e OCP Portugal, o 

que torna o processo de encomenda muito mais eficaz, permitindo a verificação imediata da 

disponibilidade do produto, colocação da encomenda e confirmação da hora de entrega na farmácia. 

Na maioria dos casos, o produto encontrava-se disponível no próprio dia ou no dia seguinte durante 

a manhã. 

 Após envio do pedido de encomenda ao fornecedor, é necessária a criação da encomenda 

no SIFARMA após a venda, para que a reserva do produto lhe fique associada. Quando a 

encomenda chegava à farmácia, o responsável pela sua receção imprimia o talão associado à 

reserva, que indica se esta se encontra ou não paga, e envolvia o produto neste talão. 

Posteriormente, o produto era armazenado numa das gavetas destinadas às reservas. 

 Durante o estágio, tive inúmeras oportunidades de efetuar reservas de produtos, fosse 

porque o utente havia pedido um número de embalagens superior ao que existia em stock ou porque 

o produto não existia na farmácia. O pedido era feito maioritariamente recorrendo aos gadgets dos 

dois principais fornecedores, não só devido à comodidade, mas também visto ser possível confirmar 

imediatamente a disponibilidade do produto e confirmar ao utente a hora de chegada. 

3.4. Devoluções 

Em determinadas ocasiões, quando era detetada alguma irregularidade na encomenda, seja 

ela um produto danificado, pedido por engano ou não encomendado, procedia-se à devolução do 

produto ao fornecedor. Estas devoluções são também processadas no SIFARMA, que após a 

indicação do(s) produto(s) a devolver e fatura em que se encontram, emite três notas de devolução, 

que devem ser carimbadas e rubricadas. Destas três, o documento original e o duplicado são 

enviados para o fornecedor, enquanto o triplicado permanece na farmácia. Posteriormente, o 

fornecedor pode aceitar a devolução, emitindo uma nota de crédito ou substituindo o produto, ou 
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rejeitá-la, onde o produto é devolvido à farmácia e deve ser dada uma quebra de stock, procedendo 

à rejeição do produto pelos meios adequados. 

No caso de emissão de uma circular informativa pelo INFARMED em relação à recolha de 

um determinado produto ou a pedido do detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

a devolução é processada da mesma forma pelo SIFARMA. 

Estas situações eram habitualmente tratadas pelos auxiliares de farmácia, pelo que não tive 

qualquer envolvimento num processo de devolução. No entanto, durante o período do meu estágio, 

a situação com mais impacto ocorreu aquando da emissão da Deliberação n.º 61/CD/2017 pelo 

INFARMED, referente à suspensão da AIM do medicamento Beta-histina Pentafarma® de 24mg2. 

Nesta situação, todas as embalagens em stock na farmácia foram recolhidas e enviadas para o 

fornecedor. 

3.5. Controlo de prazos de validade e contagem física 

Todos os meses é impressa uma listagem a partir do SIFARMA com os produtos com um 

prazo de validade a expirar nos dois meses seguintes, de modo a ser possível pôr estes produtos 

de parte e enviá-los juntamente com um pedido de devolução ao fornecedor. Esta verificação é feita 

de forma manual, conferindo os prazos de validade impressos na cartonagem e comparando-os 

com que constavam na listagem. Caso estes fossem diferentes, era acrescentado o novo prazo de 

validade do produto para posterior alteração no SIFARMA. No final da verificação, os produtos de 

prazo de validade inferior a dois meses eram devolvidos ao fornecedor que, posteriormente, emitia 

uma nota de crédito ou procedia à substituição dos produtos. 

A contagem física é uma tarefa que tem como objetivo confirmar o stock que se encontra 

no sistema informático e essencial para detetar quebras. Esta tarefa era predominantemente 

efetuada para os produtos de uso veterinário, em que poderia ser feita uma venda unitária (por 

exemplo, uma só pipeta para tratamento de infestação por pulgas), que inutilizava uma embalagem. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de efetuar ambas as verificações, tendo sido claro 

para mim o quão importante este controlo é para a gestão dos stocks da farmácia e para a segurança 

do utente. 

4. Atendimento  

A área de atendimento é ampla e bem iluminada, constituindo um local em que os utentes 

podem aguardar confortavelmente a sua vez, rodeados por montras onde se encontram expostos 

produtos de cosmética e puericultura. Neste espaço está também uma balança, onde os utentes 

podem avaliar o seu peso e altura e um esfigmomanómetro automático. Possui também uma montra 

digital, utilizada para ações de marketing. 

A FC possui 6 balcões de atendimento individualizado, o que permite alguma 

confidencialidade entre o utente e o farmacêutico. Dois destes balcões encontram-se ligeiramente 

recuados, enquanto os restantes quatro são facilmente identificáveis após entrar na farmácia. Cada 
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balcão está equipado com um computador, leitor de código de barras, impressora, terminal de 

pagamento multibanco e ainda gavetas com algum material de escritório, sacos, panfletos 

informativos e amostras de produtos. Atrás dos balcões encontram-se também gavetas com 

produtos cuja procura é maior, como MNSRM, contracetivos orais, preservativos, testes de gravidez, 

etc.. O atendimento é efetuado por ordem de chegada, recorrendo-se para isso a um sistema de 

senhas, dividido em senhas de atendimento geral e atendimento prioritário. 

O pagamento era feito recorrendo ora aos terminais multibanco, ora ao CashLogy, uma 

caixa registadora automática ligada a todos os computadores do atendimento que efetuava a 

contagem do valor em numerário introduzido e devolvia o troco, quando aplicável. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de assistir a atendimentos ao longo dos primeiros 

três meses. Só após esse período pude efetuar atendimentos, inicialmente com supervisão de um 

farmacêutico e, posteriormente, de uma forma independente, mas interrogando sempre os 

farmacêuticos caso surgisse alguma dúvida. 

4.1. Dispensa de MSRM 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, correspondente ao Estatuto do Medicamento, 

os MSRM são todos os medicamentos que só podem ser adquiridos mediante a apresentação de 

receita prescrita por um médico, pois obedecem a pelo menos um dos seguintes critérios: 

a) Podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando utlizados para o fim a que se destinam, caso utilizados sem supervisão médica; 

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

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

c) Contêm substâncias ou preparações à base de substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas não estejam aprofundadas; 

d) Destinam-se ao uso por via parentérica.3 

Os MSRM podem ainda dividir-se em quatro categorias: 

a) Medicamentos de receita médica não renovável, indicados para tratamentos pontuais, 

normalmente não superiores a 30 dias. 

b) Medicamentos de receita médica renovável, destinados a tratamentos de doenças crónicas. 

Estas receitas têm habitualmente uma validade de 6 meses. 

c) Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados, nomeadamente hospitais. 

d) Medicamentos de receita médica especial, utilizadas para medicamentos cujo uso pode 

causar toxicodependência ou comercializado com fins ilegais, tais como psicotrópicos.3 

4.1.1. Receita médica 

A receita médica corresponde a um “documento através do qual são prescritos, por um 

médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 
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odontologista, um ou mais medicamentos determinados”3, estando sujeita a determinadas regras 

para que possa ser válida. 

Circulam atualmente em Portugal três tipos de prescrições: a prescrição por via eletrónica, 

ou seja, a prescrição de medicamentos resultante da utilização de equipamentos informáticos; a 

prescrição por via manual, referente à prescrição de medicamentos feita em documento pré-

impresso e a receita materializada, isto é, a impressão da receita médica resultante da prescrição 

feita por meio eletrónico.4 

De acordo com a Portaria nº 224/2015 de 27 de julho, a prescrição eletrónica, 

desmaterializada ou Receita Sem Papel (RSP) é obrigatória para todos os medicamentos de uso 

humano, independentemente do seu local de prescrição, salvo algumas exceções. Poderão ser 

aceites receitas manuais caso o seu uso seja devidamente justificado pelo médico prescritor, 

argumentando falência do sistema informático, prescrição no domicílio, inadaptação justificada e 

validada do prescritor e a prescrição de menos de 40 receitas por mês.4 

A prescrição deve ser obrigatoriamente feita por Denominação Comum Internacional (DCI), 

recorrendo para isso ao Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), 

que engloba o nome da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e número de unidades, 

salvo algumas exceções em que é possível que a prescrição seja feita por denominação comercial 

do produto, quando não existem medicamentos de marca ou genéricos comparticipados 

semelhantes ao prescrito ou se for incluída uma das seguintes justificações: 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Reação adversa prévia, quando existe uma suspeita fundada e previamente reportada ao 

INFARMED; 

c) Continuidade do tratamento superior a 28 dias. 

Caso alguma destas situações se verifique, deve constar na receita a menção da exceção 

aplicada (ex.: Exceção a) do nº3 do artigo 6º).5 

4.1.2. Validação da prescrição 

As receitas manuais e materializadas exigem um maior cuidado da parte do farmacêutico, 

pois há diversos aspetos que devem ser verificados antes de prosseguir: 

• Nome, número de utente ou beneficiário, e entidade responsável; 

• Regime de comparticipação; 

• Nome, vinheta e especialidade do médico prescritor; 

• Vinheta do local de prescrição; 

• Exceção legal para a prescrição manual; 

• Dados relativos à prescrição (identificação do medicamento, dosagem, forma farmacêutica 

e número de unidades); 

• Validade da receita; 
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• Assinatura do médico prescritor. 

As receitas manuais e materializadas apresentam ainda uma outra particularidade, que é a 

prescrição de um máximo de duas embalagens de cada medicamento por receita, e não mais do 

que duas unidades por linha. A esta regra pode aplicar-se uma exceção, no caso de o medicamento 

ser de dose única, como é o caso de alguns injetáveis. Neste caso, são permitidos até quatro por 

linha e receita.4 

4.1.3. Dispensa 

Para ser possível proceder à dispensa, é necessário em primeiro lugar inserir a receita no 

sistema informático, quer seja manual, materializada ou desmaterializada. Para isso, é fundamental 

que o doente se faça acompanhar da receita. No caso de uma receita manual ou materializada, a 

introdução da receita é feita através da inserção de cada linha de prescrição, regime de 

comparticipação e o diploma legal associado a uma comparticipação especial, caso se aplique. O 

papel do médico é, sem dúvida, o mais importante no que toca à avaliação da situação e a 

consequente prescrição do medicamento. No entanto, é nosso dever como farmacêuticos a 

manutenção de um espírito crítico, pronto a questionar a pertinência da prescrição, da sua dosagem 

ou da frequência de administração. Desta forma, cabe ao farmacêutico a verificação da receita e do 

cumprimento das leis que a ela dizem respeito, salvaguardando assim a saúde do utente. 

No caso de uma receita desmaterializada, o utente pode adquirir os medicamentos 

constantes na prescrição à medida que lhe for necessário. Atualmente, a maior parte das 

prescrições é feita sob esta forma, pelo que o utente poderia entregar na farmácia a guia de 

tratamento ou apresentar uma mensagem SMS no seu telemóvel com o número da receita e os 

códigos de dispensa e opção. Caso se tratasse de um utente habitual com uma prescrição de 

medicação para uma patologia crónica, era consultado o histórico de compras do doente acedendo 

à sua ficha no SIFARMA ou recorrendo ao cartão de fidelização da farmácia. Deste modo, era 

possível dispensar ao utente a mesma marca ou laboratório de medicamentos genéricos que 

costumava utilizar. Este passo é especialmente importante no caso de utentes idosos e 

polimedicados, em que a troca de uma embalagem poderia causar uma menor adesão à terapêutica. 

Já no caso de utentes pontuais ou em que a terapia estava a ser iniciada, o utente era interrogado 

acerca da sua preferência por medicamentos de marca ou genéricos, e era então feita a dispensa 

de acordo com a sua resposta. 

O sistema de RSP e a prescrição por CNPEM veio facilitar em muito o trabalho do 

farmacêutico. No final da venda, o Código Nacional de Produto (CNP) de todos os produtos 

constantes na venda deve ser lido e confirmado. Caso não coincida com o CNP do produto 

selecionado durante a venda, o SIFARMA indica que o produto não se encontra na venda, e não é 

possível prosseguir para o pagamento. Com este sistema, apenas podem ser facultados aos utentes 

os medicamentos prescritos, reduzindo assim ao mínimo os lapsos durante a dispensa. 
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Durante o estágio, foram poucas as situações em que foi necessário entrar em contacto 

com o médico em relação a dúvidas na prescrição. Estas situações eram normalmente detetadas 

com facilidade recorrendo ao histórico de compras de cada doente. No entanto, ocorreu uma 

situação mais preocupante, em que o médico havia prescrito supositórios de paracetamol, na 

dosagem de 1000 mg, para uma criança com 4 meses. Esta incongruência apenas foi detetada 

porque o utente em questão pediu também AERO-OM® (OM Pharma) sob a forma de emulsão oral, 

pelo que o farmacêutico o interrogou acerca da idade do doente e verificou que, de facto, só se 

poderia tratar de um lapso na prescrição. 

4.1.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes está altamente regulada, 

tanto na sua prescrição, como na sua receção na farmácia, como já foi descrito em 3.2., e na sua 

dispensa. 

 No que toca à prescrição, estes medicamentos devem ser prescritos isoladamente nas 

receitas manual e materializada. No caso da RSP, podem ser prescritos em conjunto com outros 

medicamentos, desde que a linha de prescrição seja do tipo LE (linha de prescrição de psicotrópicos 

e estupefacientes sujeitos a controlo).5 

 Na dispensa, e independentemente do tipo de prescrição, o farmacêutico deve registar os 

seguintes dados: 

• Nome e morada do utente; 

• Identificação do adquirente (caso seja, ou não, o utente) através de nome e morada, data 

de nascimento, número e data de validade do cartão de cidadão, bilhete de identidade, 

carta de condução ou passaporte (para cidadãos estrangeiros); 

• Identificação do médico prescritor; 

• Número da prescrição; 

• Identificação da farmácia; 

• Identificação do medicamento, recorrendo ao número de registo e a quantidade 

dispensada; 

• Data da dispensa. 

No caso de uma prescrição manual ou materializada, a receita deve ser fotocopiada e 

assinada pelo adquirente. Já para uma RSP, é impresso um documento no final da venda que não 

necessita de ser assinado pelo utente. Os duplicados das receitas e os documentos de dispensa de 

psicotrópicos devem ser arquivados na farmácia durante o período de três anos.6 

Durante o estágio, surgiram diversas situações em que pude proceder à dispensa de 

medicamentos psicotrópicos e registar a informação necessária. 

4.1.5. Regimes de Comparticipação 

 De acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, a comparticipação 

dos medicamentos pelo Estado visa “melhorar o acesso do medicamento a quem dele necessita, 
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em especial às pessoas com menos recursos económicos”7. A legislação em vigor determina que a 

comparticipação dos medicamentos pode ser feita através de um regime normal ou de um regime 

especial. As percentagens do PVP comparticipadas pelo Estado encontram-se definidas da seguinte 

forma: 

• Regime geral: a comparticipação é feita recorrendo a um regime de escalões, dependente 

da classificação farmacoterapêutica do medicamento. Escalão A – 90%; Escalão B – 69%; 

Escalão C – 37%; Escalão D – 15%8. 

• Regime especial: aplicado a doentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação. Neste caso, a comparticipação é acrescida de 5% ao escalão A e 15% 

aos restantes escalões5. 

A estes regimes pode ainda ser associada uma comparticipação adicional, no caso de 

doentes com certas patologias. Nesta situação, deve ser acrescentada à receita a Portaria que 

determina esta comparticipação5. 

Também se encontram abrangidos por um regime de comparticipação os medicamentos 

manipulados (30% do PVP), produtos de autocontrolo da diabetes (85% do PVP nas tiras teste e 

100% nas agulhas e lancetas), produtos dietéticos de caráter terapêutico (100% do PVP, desde que 

sejam prescritos em locais aprovados)5 e câmaras expansoras (80% do PVP, limitado a uma câmara 

expansora por utente e por ano, com um valor de comparticipação máxima de 28€)5,9. 

Aos regimes de comparticipação acima mencionados podem ainda ser aplicadas 

complementaridades associadas a subsistemas de saúde. Entre estes subsistemas, aqueles com 

que mais contactei durante o período do estágio foram o Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS) e o Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos 

Quadros e Técnicos Bancários (SAMS-Quadros), Caixa Geral de Depósitos, EDP Sãvida e 

Multicare. 

No caso de estarmos na presença de uma receita manual ou materializada, esta deve ser 

fotocopiada, e é impressa no verso a informação relativa à dispensa e ao sistema de 

complementaridade. No caso de uma RSP, este passo não é necessário. Deve ser apenas 

selecionado o subsistema de saúde no sistema informático, que, no final da dispensa, imprime um 

comprovativo com a mesma informação. 

4.1.6. Seguradoras 

 A FC possui acordos com algumas empresas prestadoras de seguros, nomeadamente 

Tranquilidade, Fidelidade, Açoreana e Liberty Seguros. Nestas situações, é apresentada uma 

receita pré-impressa, específica para cada seguradora, que era preenchida, assinada e carimbada 

pelo médico e entregue na farmácia. Todos os produtos prescritos neste tipo de receitas, fossem 

medicamentos ou dispositivos médicos, eram dispensados sem qualquer custo para o utente. 

 Durante o estágio, tive oportunidade de efetuar diversas dispensas de medicamentos e 

dispositivos médicos prescritos ao abrigo de seguradoras. Inicialmente, estas dispensas causaram-
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me algumas dificuldades devido às diferenças entre os processos de dispensa para cada 

seguradora. No entanto, após alguma prática, estes atendimentos, verifiquei que o seu grau de 

complexidade não era tão elevado como aparentava. 

4.1.6. Conferência de receituário 

Após a dispensa, é impresso no verso da receita manual ou materializada os dados 

referentes à faturação. Esta informação inclui a identificação da farmácia, constituída pelo seu nome 

e Diretor Técnico, identificação do medicamento, PVP, valor da comparticipação, valor a pagar, data 

da dispensa e espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. Estes dados, juntamente 

com aqueles necessários para que a receita seja validada, como mencionado em 4.1.2, são 

posteriormente sujeitos a uma dupla verificação. Caso não sejam detetadas inconformidades, a 

receita é assinada e datada pelo primeiro farmacêutico a realizar a confirmação, e carimbada por 

um segundo farmacêutico. Sendo este passo fundamental para assegurar o reembolso do valor da 

comparticipação à farmácia, é preciso especial atenção para que possam ser detetados lapsos na 

dispensa. Na RSP, a conferência desta informação é feita de modo automático, visto ser um 

processo totalmente informatizado. 

Após a emissão e conferência de um lote, constituído por 30 receitas, o farmacêutico 

responsável (no caso da FC, o Diretor Técnico) organiza as receitas por ordem numérica dentro do 

lote e certifica-se que nenhuma receita está em falta. Posteriormente, o lote é fechado, procedendo-

se à impressão do seu verbete de identificação em triplicado, que deve ser assinado, carimbado e 

anexado ao lote correspondente. 

Apesar de o número de receitas manuais e materializadas ser cada vez mais escasso, foram 

bastantes as oportunidades que tive de efetuar a conferência do receituário, tendo o cuidado de 

deixar as receitas por mim dispensadas de parte para serem verificadas por um outro farmacêutico, 

de modo a minimizar erros. 

4.2. Dispensa de MNSRM 

 Os MNSRM não são abrangidos pelo Estatuto do Medicamento. São medicamentos não 

sujeitos a prescrição médica e, na maior parte dos casos, não comparticipados pelo Estado, 

passíveis de ser utilizados pelo doente para fins de automedicação sem grandes riscos. Ao contrário 

dos MSRM, cuja posologia deve ser indicada pelo médico, os MNSRM não têm esta indicação, pelo 

que o farmacêutico deve atuar de modo a assegurar o uso racional do medicamento. O 

conhecimento acerca deste tipo de medicamentos deve estar bem consolidado, visto que quando o 

utente se desloca à farmácia para resolução de uma situação menor, o farmacêutico deve ser capaz 

de aconselhar a melhor solução, que habitualmente passa pela dispensa de um MNSRM. 

 Dentro dos MNSRM, existem ainda os MNSRM de venda exclusiva em farmácia, em lista 

publicada e atualizada pelo INFARMED, organizada por DCI. Todos os restantes MNSRM podem 

ser comercializados em superfícies deviamente autorizados para o efeito pelo INFARMED10. 
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 Entre os vários componentes do atendimento, a minha maior dificuldade durante o estágio 

foi a dispensa de MNSRM. A maior parte dos medicamentos vendidos eram anti-inflamatórios e 

antigripais, os quais não me causaram problemas na maior parte das situações. No entanto, as 

afeções dermatológicas, devido às semelhanças que podem apresentar entre elas, causaram-me 

grandes dificuldades, pelo que foram aquelas para as quais tive que recorrer aos farmacêuticos 

durante um maior período de tempo para me serem esclarecidas dúvidas em relação ao 

atendimento. 

4.3. Medicamentos manipulados 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, um medicamento manipulado corresponde a 

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

de um farmacêutico”. O médico, como prescritor, é responsável pela segurança e eficácia do 

medicamento, enquanto sob o farmacêutico recai a responsabilidade pela segurança e pela 

qualidade do medicamento11. 

A receita médica destinada à prescrição de um medicamento manipulado, para poder 

beneficiar da comparticipação de 30% mencionada anteriormente, deve ser manual ou materializada 

e deve conter a designação “medicamento manipulado” ou “f.s.a.” (faça segundo a arte). 

 A FC dispõe de um laboratório de manipulados, em que realiza preparações tanto para a 

própria farmácia como a pedido de outras farmácias ou clínicas. Para a preparação de um 

medicamento manipulado, é necessário, em primeiro lugar, elaborar uma ficha de preparação. Esta 

deve conter todas as matérias primas, quantidades teóricas, quantidades efetivamente medidas e o 

lote de que foram retiradas. Após a preparação, é impresso um rótulo e calculado o preço, de acordo 

com a legislação12. 

 A minha participação na preparação de manipulados não foi muito marcada, sendo que 

preparei apenas pomada hidrófila para uso interno da FC, na quantidade de 10 kg. No entanto, tive 

a oportunidade de dispensar diversos medicamentos manipulados durante o período do estágio. 

4.4. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 De acordo com o disposto na legislação em vigor, um medicamento veterinário é “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”13. 

 Tal como os medicamentos para uso humano, uma parte dos medicamentos para uso 

veterinário são sujeitos a receita médica. Estas receitas devem ser arquivadas durante um período 

de cinco anos13. No entanto, estes constituem uma pequena parte dos produtos de uso veterinário 

vendidos na FC. Dentro deste grupo de produtos, aqueles com que mais contactei foram 

antiparasitários externos e internos e produtos de higiene.  
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4.5. Dispositivos Médicos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, entende-se por dispositivo 

médico “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação (…), cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:  

a) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença e 

tratamento; 

b) Diagnóstico controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

deficiência; 

c) Estudo, substituição, alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

d) Controlo da conceção.”14 

O meu contacto com este tipo de produtos foi reduzido, tendo sido limitado ao 

aconselhamento e/ou venda de material de penso, meias de compressão, testes de gravidez, 

seringas, agulhas, sacos coletores de urina e termómetros. 

4.6. Suplementos Alimentares 

 Os suplementos alimentares são uma classe de produtos cuja procura se encontra a 

aumentar em Portugal, em parte devido aos anúncios publicitários de que são alvo. No entanto, é 

importante salientar que os suplementos alimentares não substituem uma alimentação equilibrada 

nem um estilo de vida adequado. 

Na FC, notei especial interesse dos utentes nos suplementos alimentares dedicados à 

fadiga muscular, sono, memória e reforço do sistema imunitário.  

4.7. Produtos de cosmética e higiene 

 Os produtos de cosmética e higiene corporal, apesar de não serem medicamentos, são 

muito prescritos por dermatologistas com um fim não só estético, mas também terapêutico. 

Estabelece o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, que um produto de cosmética e higiene 

corporal é “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de 

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

estado ou de corrigir os odores corporais”.15 

Notei um grande interesse da parte da FC em promover os produtos de cosmética, pelo que 

investi um pouco mais na minha formação a este nível através de uma pesquisa um pouco mais 

aprofundada sobre as diferentes marcas e gamas de produtos disponíveis. A FC promove ainda, de 

forma anual e no mês de julho, a “Feira do Sol”, uma semana com promoções em produtos de 

proteção solar. Esta atividade exigiu algum empenho da minha parte para que conseguisse ter 
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capacidade de dar algum apoio aos farmacêuticos neste campo, visto que não estava ainda 

completamente familiarizada com os produtos de cosmética.  

5. Serviços 

 A FC presta ainda alguns serviços que promovem a saúde e o bem-estar dos utentes, de 

acordo com o disposto na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro16. Estes serviços incluem a 

medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, consultas de nutrição e podologia e a Valormed. 

 No que toca à medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, as medições realizadas 

na FC são de pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos e glicemia. A pressão arterial é medida 

com recurso a um esfigmomanómetro automático colocado na área de atendimento para uso dos 

utentes. Já a medição do colesterol total, triglicerídeos e glicemia é feita no gabinete de atendimento 

personalizado com recurso a sangue capilar, e os utentes são aconselhados a fazer a medição de 

manhã, em jejum. No caso de os valores obtidos serem superiores aos valores de referência, são 

aconselhadas medidas não farmacológicas ao utente, como a alteração do estilo de vida. Caso seja 

uma situação recorrente, o utente é encaminhado para o médico, para que este possa analisar a 

situação e, caso necessário, introduzir terapêutica farmacológica. Durante o estágio, foram inúmeras 

as situações em que os utentes se deslocaram à farmácia para efetuar a medição destes 

parâmetros, pelo que tive à minha disposição numerosas oportunidades de me familiarizar com os 

aparelhos de medição e de melhorar a minha comunicação com o utente. 

 A administração de injetáveis limita-se às vacinas não abrangidas pelo Plano Nacional de 

Vacinação. Esta é feita por um profissional com habilitações para o efeito, também no gabinete de 

atendimento personalizado. 

Além destes serviços, a FC providencia também consultas de nutrição com uma nutricionista 

associada à marca EasySlim®. Estas consultas são feitas de uma forma semanal, às quartas-feiras, 

durante o período da tarde. Com menor regularidade, eram também efetuadas consultas de 

podologia. 

A Valormed é uma organização sem fins lucrativos que se dedica ao tratamento dos 

resíduos de medicamentos, sejam esses embalagens vazias ou medicamentos fora do prazo de 

validade ou que já não são utilizados. A FC tem à disposição dos utentes um contentor destinado à 

rejeição destas embalagens, de modo a que estes resíduos sejam tratados de forma a causar um 

impacto mínimo no ambiente. 

6. Formações 

O farmacêutico, como agente de saúde, tem a responsabilidade de acompanhar a evolução 

científica através do desenvolvimento dos seus conhecimentos e aperfeiçoamento das suas 

capacidades. Desta forma, foram várias as formações a que assisti durante o período do estágio. 

Por vezes, havia a deslocação de um formador à FC para informar os farmacêuticos acerca do 

lançamento de produtos ou para efetuar um reforço para incentivar a venda dos produtos com 
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alguma sazonalidade. Sob estas condições, tive a oportunidade de assistir a formações acerca dos 

produtos STILNOITE® (Sanofi Aventis) (Anexo I), FENISTIL®, PANADOL GRIPUS®, VIBROCIL®, 

VOLTAREN EMULGEL® e EMULGELEX® (GlaxoSmithKline) e GURONSAN® (Jaba Recordati), e 

ainda das marcas Uriage® e Neutrogena®, relativas a produtos de cosmética prestes a ser 

lançados. 

Para outras formações, foi necessária a minha deslocação a determinados locais. Essas 

formações encontram-se descritas na tabela 3. 

Tabela 3 – Formações realizadas no âmbito do estágio na Farmácia Couto. 

Tema da formação 
Entidade 

responsável 
Data Duração Local 

“Fidelização do 

utente” 
Glaxo Smith Kline 18/10/2017 2 horas 

Hotel Holiday 

Inn Gaia 

“Decifrar pessoas” 
Associação Nacional 

das Farmácias (ANF) 
17/11/2017 2 horas 

ANF Delegação 

Norte 

NIQUITIN® Omega Pharma 20/11/2017 2 horas 
Cinemas NOS 

NorteShopping 
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PARTE II – Trabalhos desenvolvidos em Farmácia Comunitária 

I. Contraceção na adolescência 

Durante o período do estágio, foram inúmeras as questões colocadas acerca da sexualidade 

e dos diferentes métodos contracetivos, provenientes maioritariamente de adolescentes. Sendo este 

um tema repleto de mitos que urge derrubar, pareceu-me apropriado propor o seu desenvolvimento 

aos farmacêuticos da FC e apresentá-lo numa escola da área abrangida pela farmácia, de modo a 

poder esclarecer estas dúvidas num ambiente mais familiar para estes adolescentes. 

1. A contraceção 

A contraceção consiste num dispositivo ou ação com o objetivo de prevenir uma gravidez. 

Os métodos contracetivos têm variados mecanismos de atuação, mas todos têm um final comum: 

a prevenção da união do espermatozoide com o óvulo.  

A adolescência marca a transição entre a infância e a idade adulta e engloba a faixa etária 

entre os 10 e os 19 anos17,18. O controlo da fertilidade e prevenção da gravidez na adolescência 

têm-se revelado como dois dos grandes desafios do século XXI17. No entanto, a promoção do uso 

de métodos contracetivos não é, por si só, suficiente para o controlo destes dois problemas. A 

educação para a sexualidade, associada a um aconselhamento médico individualizado, uma 

escolha informada do método contracetivo e posterior acompanhamento por profissionais de saúde 

pode contribuir para uma melhor saúde sexual dos adolescentes19. O farmacêutico comunitário, 

como promotor da saúde pública e devido à sua proximidade do utente, tem um papel fundamental 

na promoção da saúde reprodutiva, logo, deve assegurar-se da utilização correta e segura dos 

métodos contracetivos, sempre em associação com o preservativo20, de modo a prevenir as 

gravidezes não desejadas e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

Em países desenvolvidos, como é o caso de Portugal, o intervalo entre a primeira relação 

sexual e o nascimento do primeiro filho tende a alargar-se, pelo que surge a oportunidade para um 

maior número de relações neste espaço de tempo. O preservativo tende a ser o método contracetivo 

mais utilizado na adolescência, devido à facilidade de acesso e do seu uso relativamente simples. 

Com o avançar da idade e o desenvolvimento de relações mais estáveis, é comum as adolescentes 

fazerem a mudança para os métodos hormonais, nomeadamente a contraceção oral combinada19. 

No entanto, é necessário efetuar a educação da população mais jovem para a existência de mais 

métodos contracetivos além dos dois mencionados, visto que há um certo grau de desconhecimento 

acerca da variedade de métodos atualmente existentes. A idade, por si só, não se trata de uma 

contraindicação absoluta à utilização de um qualquer método contracetivo, e todas as hipóteses 

devem ser analisadas e discutidas com os adolescentes18. 

O desconhecimento dos diferentes métodos contracetivos leva, inevitavelmente, ao uso da 

contraceção de emergência de uma forma desinformada e não controlada. A informação deve, 

assim, ser usada como uma ferramenta para combater o uso abusivo da contraceção de emergência 
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que, para além de não ser completamente eficaz na prevenção da gravidez, não confere proteção 

contra as DST17-19. 

2. Tipos de métodos contracetivos 

 Os métodos contracetivos dividem-se em três grupos: hormonais, de barreira e naturais18. 

2.1. Métodos Hormonais 

 A contraceção do tipo hormonal é, como o nome indica, um tipo de contraceção que recorre 

a análogos das hormonas sexuais femininas para impedir a ovulação. Trata-se do tipo de 

contraceção mais eficaz na prevenção de uma gravidez, no entanto, não confere proteção contra 

DST18. 

 Antes do início da utilização de um método hormonal, é fundamental a mulher assegurar-se 

que não se encontra grávida, preferencialmente recorrendo a um teste de gravidez. É recomendado 

que o uso dos métodos hormonais seja iniciado no primeiro dia do ciclo menstrual ou até ao seu 

quinto dia para que não seja necessário o uso de um outro método contracetivo para prevenir a 

gravidez. Caso não seja possível, a toma pode ser iniciada em qualquer altura do ciclo, mas devem 

ser tidas precauções adicionais nos 7 dias seguintes20. 

 Os métodos hormonais abrangem a contraceção hormonal combinada (CHC) ou 

estroprogestativa, em que se incluem a contraceção oral combinada, o anel vaginal e o sistema 

transdérmico e a contraceção com progestativo (CP), constituídos pela contraceção oral com 

progestativo, sistema intrauterino, implante subcutâneo e a contraceção progestativa injetável18. 

2.1.1. Contraceção Hormonal Oral 

 A contraceção hormonal oral é o tipo de contraceção mais utilizado pelas adolescentes em 

países industrializados. Dentro deste grupo, a contraceção hormonal combinada (COC), ou a 

“pílula”, é a mais comum, principalmente devido à sua segurança, facilidade de utilização e 

benefícios que ultrapassam as vantagens contracetivas21, tornando-a um método que pode ser 

utilizado desde a menarca até à menopausa17,18,22. A COC provou ser bastante útil no caso de uma 

relação estável, mas é fundamental o uso concomitante de um método barreira, como é o caso do 

preservativo, pelo menos até obtenção de confirmação de que ambas as partes não possuem 

DST20. 

Cada embalagem contém um ou mais blisters com 21 comprimidos cada. Estes 

comprimidos devem ser tomados uma vez por dia durante 21 dias, preferencialmente à mesma hora. 

No final da toma, a maior parte das mulheres tem uma hemorragia de privação devido à descamação 

do endométrio, sem prejuízo da eficácia contracetiva, desde que a toma tenha sido feita de forma 

correta. A toma deve ser retomada 7 dias após terminar a toma da caixa anterior20. Quando usada 

corretamente, a COC tem um índice de falha do método de 0,1%18,20,23. 

A COC é constituída por um estrogénio e um progestativo, em que o estrogénio é, na maior 

parte das vezes, o etinilestradiol, um estrogénio sintético de elevada potência do ponto de vista 
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biológico18. Os progestativos podem ser derivados da 19-nortestosterona (levonorgestrel, 

desosgestrel ou gestodeno), 17-hidroxiprogesterona (acetato de ciproterona ou de cloromadinona) 

ou novos progestativos (drospirenona e dienogest). Os diferentes progestativos exercem ações 

diferentes sobre os recetores, pelo que a escolha da combinação deve ser adaptada à mulher23. 

A dose de estrogénios presente na COC tem vindo a ser diminuída ao longo dos anos, 

devido aos seus riscos e efeitos adversos. As dosagens atualmente comercializadas encontram-se 

entre os 15 e os 35 µg. Nas adolescentes mais jovens, a preferência deve ser dada às pílulas com 

30 µg de etinilestradiol pelo seu menor impacto sobre a densidade mineral óssea. De modo a 

melhorar o perfil de segurança da COC, foi desenvolvido um derivado de estrogénio natural, o 

valerato de estradiol. Este composto carece, no entanto, de estudos randomizados para confirmação 

desta hipótese18. 

O mecanismo de ação da COC é principalmente ao nível da inibição da ovulação. Esta é 

inibida através de uma ação de feedback ao nível do eixo hipotálamo-hipófise, que irá reduzir a 

produção da hormona luteínica (LH) e da hormona estimulante dos folículos (FSH). Como pode ser 

verificado na figura 1, é um pico na concentração destas 2 hormonas que despoleta a ovulação. Na 

ausência deste pico, o óvulo não é libertado, logo não pode ser fecundado20. 

 

Figura 1 - Ciclo menstrual. Retirado de [24]. 

A toma de COC traz também outras vantagens além da contraceção, especialmente para 

as adolescentes. Nesta idade, é comum que haja um certo grau de irregularidade do ciclo menstrual. 

A COC atua a este nível, regulando o ciclo e tornando as hemorragias mais regulares e reduzindo 

tanto o fluxo menstrual como a dismenorreia. A acne, problema também muito comum nas 

adolescentes, pode também ser minimizada com recurso à COC, devido ao seu efeito anti-

androgénico18,20. 

No entanto, a utilização da COC é desaconselhada em algumas situações: 

• Intolerância aos estrogénios; 
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• Pós-parto; 

• Antecedentes pessoais ou familiares de tromboembolismo pulmonar (TEP); 

• Fumadoras; 

• Doença cardiovascular; 

• Diabetes; 

• Obesidade (IMC superior a 35 kg/m2); 

• Hipertensão arterial (acima de 140/90 mmHg)18,20,23. 

A terapêutica com estrogénios tem revelado um certo grau de associação com o 

desenvolvimento de episódios tromboembólicos, pelo que a utilização da COC está totalmente 

desaconselhada em mulheres que possuam já fatores de risco para o desenvolvimento de doença 

venosa ou adolescentes com histórico familiar destas patologias, devendo a situação ser 

previamente avaliada18. 

Nestas situações, e caso a mulher pretenda continuar a utilizar um método contracetivo, 

pode ser aconselhada a contraceção oral com progestativo (COP). Este método consiste na toma 

diária e contínua de 75 µg de desogestrel (ou equivalente) e apresenta uma eficácia semelhante 

àquela da COC23. Este tipo de contraceção pode também ser utilizado durante a amamentação, 

visto não causar qualquer alteração do leite materno18. Neste caso, cada embalagem contém um ou 

mais blisters com 28 comprimidos que devem ser tomados ininterruptamente e sem pausas, pelo 

que não há hemorragia.  

Além da inibição da ovulação, o COP atua também através do espessamento do muco 

cervical, formando um ambiente em que os espermatozoides não conseguem atravessar com 

facilidade18.  

2.1.2. Anel vaginal 

 O anel vaginal é um anel com 5 centímetros de diâmetro, flexível e transparente, fabricado 

em poliuretano e impregnado com hormonas, embora numa concentração menor do que aquela 

encontrada na COC18. Com uma taxa de falha do método de 0,1%, o anel vaginal é um método 

eficaz, seguro, e que não apresenta a desvantagem da ocorrência de esquecimentos. O anel é 

aplicado pela mulher e deve permanecer na vagina durante 21 dias, seguidos de 7 dias de intervalo 

em que surge a hemorragia de privação25. Sendo aplicado uma vez por mês, é um método 

apropriado para mulheres que não podem, devido a intolerância oral, ou não querem utilizar 

contraceção oral18,26. 

O anel liberta etinilestradiol e etonorgestrel, análogos hormonais que são absorvidos ao 

nível da vagina25. O anel vaginal foi desenvolvido com base na capacidade dos esteroides de se 

difundirem lentamente e a uma velocidade constante através de polímeros biocompatíveis, e na 

possibilidade do epitélio vaginal absorver rapidamente estas moléculas para a corrente sanguínea. 

A via de administração vaginal é também vantajosa visto que as substâncias não sofrem efeito de 

primeira passagem nem estão sujeitas a alterações na absorção intestinal. Assim, é possível utilizar 
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doses mais reduzidas sem afetar a eficácia contracetiva27. A figura 2 demonstra a comparação entre 

as concentrações obtidas com a COC, anel vaginal e sistema transdérmico (abordado a seguir). 

Apesar de a concentração no anel vaginal ser mais baixa, verifica-se uma libertação constante dos 

dois análogos hormonais28. 

 

Figura 2 - Comparação entre as concentrações hormonais obtidas com COC (concentrações teórica e real), 
sistema transdérmico e anel vaginal. Retirado de [28]. 

Como se trata de um método hormonal, o anel vaginal apresenta os mesmos benefícios da 

COC, isto é, no tratamento da acne e dismenorreia e regularização do ciclo menstrual23. Ao nível da 

hipermenorreia e em comparação com a COC, o anel vaginal parece ser mais eficaz a este nível, 

principalmente a partir do nono mês de utilização29. No entanto, assim como a COC, o anel vaginal 

apresenta também contraindicações e efeitos adversos semelhantes. 

2.1.3. Sistema transdérmico 

 O sistema transdérmico é um método estroprogestativo constituído por um adesivo 

impregnado com hormonas, destinado a ser colocado sobre a pele limpa, seca e sem pelo para uma 

libertação hormonal contínua. O adesivo é colocado uma vez por semana, com pausa após três 

semanas, altura em que surge a hemorragia de privação. Tal como os restantes métodos de CHC, 

o sistema transdérmico é seguro e eficaz, com uma taxa de falha de 0,3%30. Este método está 

indicado para mulheres que não querem utilizar contraceção oral ou que não o podem fazer devido 

a intolerância oral, alterações da deglutição ou de absorção intestinal e esquecimentos frequentes 

da administração oral23. 

 As hormonas presentes no sistema transdérmico são a norelgestromina e o etinilestradiol e 

o seu mecanismo de ação, contraindicações e efeitos adversos são semelhantes aos dois métodos 

de CHC já apresentados, com a adição de reações cutâneas no local da aplicação. Por este motivo, 

é aconselhado alternar o local de aplicação do adesivo30.  
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2.1.4. Sistema e dispositivo intrauterino 

Os dispositivos para contraceção intrauterina são métodos reversíveis com duração até 10 

anos, que podem ser hormonais, tratando-se assim de um Sistema Intrauterino (SIU) ou não 

hormonais, constituindo o Dispositivo Intrauterino (DIU)18,23. Tanto o SIU como o DIU têm uma 

elevada eficácia contracetiva, com uma taxa de falha do método de 0,2 a 0,8%22,31. Sendo um tipo 

de contraceção não dependente da utilizadora, os esquecimentos associados aos restantes 

métodos hormonais estão minimizados. Ambos os métodos têm a particularidade de necessitarem 

de acompanhamento médico, especialmente na introdução e remoção23. 

Existem atualmente em Portugal três opções: 

a) SIU com 52 mg de levonorgestrel, que proporciona uma contraceção eficaz, segura e 

reversível, com grande durabilidade. Permite também a minimização da dismenorreia e 

tratamento da hipermenorreia. 

b) SIU com 13,5 mg de levonorgestrel, uma alternativa que, pelas suas dimensões mais 

pequenas, pode ser utilizado em mulheres com útero de menor dimensão. Ainda assim, 

resulta numa menor incidência de amenorreia, o que pode torná-lo mais adequado para as 

mulheres que não desejam deixar de menstruar; 

c) DIU de cobre, que constitui um método que proporciona um tipo de contraceção não 

medicada, eficaz, de longa duração e reversível. Apresenta-se como uma alternativa em 

mulheres impossibilitadas de utilizar métodos hormonais21. O DIU pode ser ainda utilizado 

como contraceção de emergência23. 

O SIU atua através de uma fraca reação de corpo estranho, induzindo alterações no 

endométrio que dificultam a nidação. Como método hormonal, causa ainda espessamento do muco 

cervical e inibe em 25% o desenvolvimento folicular e ovulação. Já o DIU de cobre atua através da 

indução de uma reação inflamatória citotóxica no endométrio, impedindo a nidação. Causa ainda o 

desenvolvimento de condições tóxicas para o óvulo e espermatozoide, através da inibição da 

mobilidade e diminuição da sobrevivência18. 

Ambos os tipos de contraceção intrauterina estão maioritariamente indicados para mulheres 

que tenham já tido pelo menos um parto23. O seu uso não é comum na adolescência ou em mulheres 

nulíparas devido à menor eficácia18 e ao maior risco de rejeição ou perfuração uterina. Esta 

complicação, apesar de ter uma incidência entre 0,03 e 0,26% para o SIU e entre 0,03 e 0,22% para 

o DIU32, é a mais preocupante no que toca à utilização destes métodos, visto que o dispositivo pode 

migrar para os órgãos adjacentes e obrigar a uma remoção cirúrgica33. 

Tanto o SIU como o DIU podem ser utilizados caso a mulher não pretenda ou não possa 

utilizar contraceção oral. Mesmo nas mulheres a realizar terapêutica com fármacos com ação 

indutora enzimática, o SIU não vê a sua eficácia comprometida21. No entanto, o SIU, sendo um 

método contracetivo hormonal, apresenta o mesmo tipo de contraindicações e efeitos adversos que 

os restantes contracetivos do mesmo tipo. No entanto, está ainda desaconselhado a mulheres com 

anomalias uterinas, metrorragias de origem desconhecida e Doença Inflamatória Pélvica (DIP) ativa 

ou recorrente. Já o DIU, não se tratando de um método contracetivo hormonal, não apresenta as 
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contraindicações ou reações adversas típicas deste tipo de contraceção, mas encontra-se 

desaconselhada no mesmo tipo de situações que o SIU e ainda na doença de Wilson ou alergia ao 

cobre23. 

Como efeitos indesejáveis, o SIU pode causar tensão mamária, irritabilidade, cefaleias, 

aumento de peso, spotting, acne e quistos funcionais do ovário. O DIU pode causar um aumento da 

dismenorreia e do fluxo menstrual em cerca de 50%18. 

2.1.5. Implante subcutâneo 

O implante subcutâneo é um contracetivo hormonal de longa duração (eficaz durante 3 

anos), reversível e eficaz, com uma taxa de falha do método de 0,05%18,30,31,33. É introduzido através 

de uma pequena incisão na face interior do antebraço, recorrendo a anestesia local. Este implante 

é impregnado com 68 mg de etonorgestrel30. 

O implante está aconselhado para contraceção no pós-parto e amamentação (visto conter 

apenas o progestativo) em mulheres com dificuldade no cumprimento de outro método contracetivo 

ou em que os estrogénios se encontram contraindicados. As contraindicações do método são 

semelhantes às dos métodos hormonais com progestativo. No entanto, a concentração plasmática 

de etonorgestrel está inversamente relacionada com o IMC e diminui com o tempo após a inserção 

do implante. A obesidade não se trata de uma contraindicação absoluta, mas é habitual a 

substituição antecipada do implante em mulheres com IMC superior a 3018. 

Os efeitos indesejáveis do implante subcutâneo são cefaleias, aumento de peso, acne, 

tensão mamária, irritabilidade e dor abdominal. O uso do implante pode também causar padrões de 

hemorragia irregulares (amenorreia, hemorragia infrequente ou prolongada), o que causa em 

algumas situações o abandono do método. Uma semana após a remoção do implante, a 

concentração de etonorgestrel é indetetável e a fertilidade habitual é restabelecida passadas poucas 

semanas18,34.  

Pela elevada eficácia e comodidade, o implante é uma alternativa viável para adolescentes 

que procurem um método de longa duração ou que tenham dificuldade na adesão a outros 

métodos18.  

2.1.6. Contraceção Progestativa Injetável 

 A contraceção progestativa injetável (CPI) corresponde em Portugal ao acetato de 

medroxiprogesterona, na dose de 150 mg, administrada por via intramuscular. A administração é 

feita de 12 em 12 semanas. Trata-se de um tipo de contraceção segura, eficaz com uma taxa de 

falha do método de 0,3%, de longa duração e de baixo custo18,35.  

 A CPI é um tipo de contraceção não dependente da utilizadora e, por essa razão, trata-se 

da primeira escolha no caso de mulheres com perturbações neurossensoriais, que não detêm 

capacidades físicas ou psíquicas para utilizar um outro método hormonal18,23. Está também indicada 

para doentes com doenças hemolíticas, epilepsia, fumadoras ou intolerância aos estrogénios18. 
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No entanto, e especialmente na adolescência, a CPI pode afetar o pico de massa óssea, 

através da interferência no metabolismo ósseo. A perda de densidade mineral é reversível após 

suspensão do método. Estão também descritos um padrão hemorrágico imprevisível, o 

desenvolvimento de estados depressivos e alterações na morfologia endometrial, que pode induzir 

um atraso na retoma da fertilidade18. 

2.1.6. Interações medicamentosas 

Os métodos hormonais, sendo eles medicamentos, possuem inevitavelmente interações 

medicamentosas com substâncias frequentemente utilizadas na terapêutica. 

Tabela 4 - Fármacos para os quais está comprovada a interação com CHC. Adaptado de [18]. 

Diminuem a eficácia 

contracetiva 

Aumentam a atividade da 

CHC 

CHC aumenta a 

concentração 

Carbamazepina Ácido ascórbico Alprazolam 

Etosuximida Eritromicina Amitriptilina 

Fenobarbital Fluoxetina Cafeína 

Fenitoína Fluconazol Ciclosporina 

Griseofulvina Fluvoxamina Corticoesteróides 

Lamotrigina Nefazadona Clordiazepóxido 

Oxcabamazepina Paracetamol Diazepam 

Primidona  Fenitoína 

Rifampicina  Imipramina 

Ritonavir  Nitrazepam 

Topiramato  Propranolol 

  Selegilina 

  Teofilina 

  Triazolam 

 

 Além dos fármacos supramencionados, o chá de hipericão (Hypericum perforatum) e o 

sumo de uva têm também interações com a CHC. No caso do chá de hipericão, utilizado para 

tratamento de depressões ligeiras, pode diminuir a eficácia contracetiva, enquanto o sumo de uva 

aumenta a atividade da CHC18. 

 Nos antibióticos, com exceção da rifampicina, a eficácia da COC não é diretamente afetada. 

No entanto, antibióticos de largo espetro poderão causar alterações na flora intestinal e 
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consequentes perturbações intestinais, levando a uma menor absorção por via oral. Desta forma, 

devem ser tomadas medidas contracetivas adicionais. Antifúngicos e antiparasitários podem ser 

utilizados com segurança, sem necessidade de proteção adicional, com exceção da griseofulvina 

para tratamento prolongado. Em relação aos anticonvulsivantes, estes são, na sua maior parte, 

indutores enzimáticos. Devem ser por isso preferidas terapias com ácido valpróico e optar por 

dosagens de estrogénios de 30 µg18. 

 Para os métodos progestativos, as interações são menos numerosas, limitando-se ao 

ritonavir, fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina, rifampicina 

e produtos com Hypericum perforatum18.  

2.2. Métodos barreira 

Os métodos de barreira podem ser mecânicos, como o preservativo (masculino e feminino) 

e o diafragma, ou químicos, sendo o único elemento deste grupo os espermicidas18. 

2.2.1. Preservativo masculino 

 O preservativo masculino é um método contracetivo de uso único, produzido em látex ou 

poliuretano, destinado à aplicação no pénis ereto antes da relação sexual. Este método destaca-se 

dos restantes visto que confere proteção contra DST, especialmente contra o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV)18, para o qual está descrita uma diminuição da incidência em cerca 

de 80% com a sua utilização correta. É por esta razão que o seu uso deve ser incentivado para toda 

a população sexualmente ativa30. Trata-se do método contracetivo mais utilizado na adolescência, 

especialmente devido ao facto de não necessitar de acompanhamento médico, facilidade de acesso, 

baixo custo e efeitos indesejáveis escassos18. A sua taxa de eficácia na prevenção da gravidez 

situa-se entre os 79 e os 95%30. 

 O preservativo em látex é o mais utilizado e apresenta-se em vários formatos, tamanhos e 

espessuras. Porém, é possível o desenvolvimento de alergia ao látex, pelo que se pode optar pelo 

preservativo em poliuretano. Este apresenta uma eficácia semelhante no que toca à contraceção, 

mas não há ainda um número significativo de estudos realizados em relação à proteção contra DST. 

O preservativo em poliuretano permite ainda a utilização de lubrificantes oleosos, ao contrário do 

látex, em que apenas se devem utilizar lubrificantes aquosos18. 

A eficácia do método depende largamente da utilização correta, pelo que se estima que a 

taxa de falha se situe entre os 3 e os 14% no primeiro ano de utilização. Para aumento da eficácia, 

é por vezes aconselhado a utilização concomitante de um espermicida18. 

 A data de validade do preservativo deve também ser tida em conta. Por norma, os 

preservativos têm uma validade de 5 anos, ou 2, se tiverem um espermicida associado18. 

2.2.2. Preservativo feminino 

O preservativo feminino é um método contracetivo de barreira fabricado em nitrilo, com dois 

anéis flexíveis, um em cada extremidade. Este é destinado à inserção na vagina até 8 horas antes 
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da relação sexual. Tal como o preservativo masculino, este método é de uso único e confere, além 

da contraceção, proteção contra as DST30. 

Apesar de oferecer à mulher maior poder sobre a contraceção, é de difícil aplicação (Figura 

3) e o seu uso é descrito muitas vezes como pouco confortável. Além disso, não é aconselhável o 

seu uso em conjunto com o preservativo masculino devido à maior probabilidade de rutura30. Por 

esta razão, o preservativo feminino é de difícil obtenção em Portugal.  

 

Figura 3 - Esquematização da correta aplicação do preservativo feminino. Retirado de [30]. 

2.2.3. Diafragma 

 O diafragma consiste numa cúpula de borracha ou látex que cobre o colo do útero, 

impedindo a chegada do sémen ao útero. A sua taxa de falha varia entre os 6 e os 16%30. A utilização 

do diafragma requer aconselhamento médico, pois é necessário efetuar uma medição de modo a 

efetuar a melhor escolha do tamanho do dispositivo. O uso de um tamanho menos apropriado pode 

resultar numa menor eficácia contracetiva, caso o diafragma seja menor do que o necessário, ou 

em erosões da mucosa vaginal, caso o diafragma seja maior22,30. Este método é habitualmente 

associado a um espermicida, colocado no interior da cúpula antes da aplicação do diafragma30. 

 Apesar de se tratar de um método barreira, o diafragma não impede o contacto direto entre 

os órgãos genitais, pelo que não confere proteção contra DST e pode ainda aumentar a 

probabilidade de desenvolvimento da síndrome de choque tóxico ou de infeções urinárias22. 

2.2.4. Espermicida 

 O espermicida mais frequentemente utilizado é o nonoxinol-9, e atua através da 

imobilização dos espermatozoides22. Este apresenta-se sob variadas formas, como creme, espuma, 

gel, membrana ou comprimidos vaginais18. Os espermicidas devem ser utilizados em conjunto com 

métodos barreira como o preservativo ou o diafragma, pois a sua eficácia contracetiva é reduzida 

(taxa de falha entre os 6 e os 26%18), podem causar reações alérgicas ou irritativas e não impedem 

a transmissão de DST. Caso sejam utilizados como único método contracetivo, a sua aplicação 

deve ser feita pelo menos 10 minutos antes da relação sexual22. 
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2.3. Métodos naturais 

 Também denominados métodos tradicionais ou de abstinência periódica, os métodos 

naturais baseiam-se na identificação do período fértil através do conhecimento das alterações 

fisiológicas durante o ciclo menstrual. De uma forma geral, são métodos com percentagens de falha 

do método relativamente elevadas, visto que são necessários cerca de 6 ciclos para aprender a 

identificar o período fértil e tornam-se difíceis de utilizar quando em presença de ciclos irregulares 

ou alterações derivadas da medicação, estado emocional, etc.. Têm também a desvantagem de não 

conferirem proteção contra DST18. 

Os métodos naturais não são recomendados na adolescência, visto que a sua baixa eficácia 

se encontra agravada pelos ciclos menstruais irregulares que se verificam nesta faixa etária18. 

2.3.1. Método do calendário 

 O método com base no calendário, ou de Ogino-Knauss, é utilizado para calcular uma 

estimativa de quando o período fértil irá ocorrer. Este cálculo é feito com base nos princípios de que 

a mulher tem uma ovulação por mês, aproximadamente 14 dias antes da menstruação seguinte, 

que o óvulo é viável durante 2 dias após a ovulação e que o espermatozoide mantém a sua 

capacidade fecundante até 5 dias após a ejaculação. Assim, tendo em conta a duração de pelo 

menos 6 ciclos, o período fértil é calculado subtraindo 10 dias à duração do ciclo mais longo e 20 

dias à duração do ciclo mais curto. No intervalo obtido, deve então proceder-se à abstinência ou à 

utilização de um método contracetivo de barreira18.  

2.3.2. Método do muco cervical 

 O método de Billings ou do muco cervical baseia-se na alteração das características do 

muco cervical ao longo do ciclo menstrual. No período peri-ovulatório, o muco é transparente, 

abundante e possui uma elevada elasticidade ou filância. Após a ovulação, o muco torna-se viscoso, 

opaco e pouco abundante. Considera-se o início do período fértil o primeiro dia em que o muco se 

torna transparente e filante, prolongando-se por pelo menos 3 dias após a filância máxima18.  

2.3.3. Método da temperatura basal 

 O método da temperatura basal tem como base o aumento da temperatura corporal basal 

em pelo menos 0,5ºC após a ovulação. A medição da temperatura pode ser oral, vaginal ou retal, 

após 6 horas de sono. A relação sexual desprotegida deve ser evitada nos 3 dias seguintes à 

elevação da temperatura18. 

2.3.4. Coito interrompido 

 O coito interrompido carateriza-se pela remoção do pénis da vagina antes de a ejaculação 

ocorrer. Por consequência da necessidade de autocontrolo do homem e a presença de 

espermatozoides viáveis no fluido pré-ejaculatório, a taxa de falha do método atinge os 27%18,30. 

 Visto ser um método sem custos associados e poder ser utilizado em qualquer ocasião, 

alguns adolescentes podem ver-se tentados a utilizar o coito interrompido como método de 
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contraceção habitual. Por esta razão, é importante salientar não só a maior dificuldade de 

autocontrolo do adolescente, mas também a falta de proteção contra DST, o que torna este método 

pouco fiável30. 

3. Contraceção de emergência 

 A contraceção de emergência (CE) é um tipo de contraceção utilizada após a relação sexual 

não protegida ou em que o método contracetivo utilizado falhou, de modo a prevenir uma gravidez. 

Existem 3 opções de contraceção de emergência: administração oral de levonorgestrel ou acetato 

de ulipristal e o DIU de cobre, já discutido em 2.1.418,23. Na adolescência, deve ser dada preferência 

aos métodos orais, devido à sua maior eficácia nesta faixa etária e menor incidência de efeitos 

secundários. A CE deve também ser encarada como uma oportunidade para iniciar um método 

contracetivo regular. No entanto, é de salientar que a CE não protege contra as DST18. 

 A CE com levonorgestrel consiste na supressão do pico pré-ovulatório de FSH e LH e assim 

inibir a ovulação. No entanto, a eficácia do método depende do espaço de tempo decorrido desde 

a relação sexual não protegida, sendo esta eficácia de 95% se a toma for feita nas 24 horas 

seguintes à relação, e de cerca de 30% se tiverem decorrido 5 dias, como pode ser verificado na 

tabela 4. Desta forma, é habitualmente recomendada a toma da CE com levonorgestrel até 3 dias 

após a relação sexual não protegida18,23. 

Tabela 5 - Taxa de eficácia da CE com levonorgestrel de acordo com o tempo decorrido após a relação sexual 

não protegida. Adaptado de [18]. 

 24 h 24-48 h 49-72 h 5º dia 

Taxa de eficácia 95% 85% 58% 30% 

 

 O acetato de ulipristal é um modulador seletivo dos recetores de progesterona. O seu 

mecanismo de ação é semelhante ao do levonorgestrel, porém, parece ter uma eficácia mais 

elevada devido a uma atividade mais intensa na inibição da ovulação, pelo que pode ser utilizado 

até 5 dias após a relação sexual desprotegida, sem ver a sua eficácia diminuída18. 

 No entanto, é possível que a ovulação já tenha ocorrido aquando da relação sexual. Neste 

caso, a CE oral não é eficaz e apenas o DIU de cobre pode impedir o desenvolvimento de uma 

gravidez, através do impedimento da nidação. O DIU apresenta uma taxa de eficácia de 99,9%, 

sendo assim mais eficaz do que os métodos orais. Apresenta ainda a vantagem de a mulher poder 

optar por manter o DIU como contraceção regular. O DIU, tal como na contraceção convencional, 

deve ser introduzido por um médico, e as suas contraindicações e efeitos adversos aplicam-se 

também à CE18. 
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4. Conclusão 

 Durante a pesquisa, obtive informação sobre alguns métodos contracetivos de que não tinha 

conhecimento, como por exemplo a existência do SIU. Como futura profissional, considero este um 

tema de extrema importância na saúde pública e em que os farmacêuticos se devem encontrar 

sempre atualizados. Penso que a contraceção é um tema que sempre será atual e é por isso 

necessário instruir a população de modo a diminuir a transmissão de DST e o número de gravidezes 

indesejadas. 

O desenvolvimento deste projeto culminou com a apresentação do tema aos alunos do 11º 

e 12º anos do curso de Tecnologias e Segurança Alimentar e do 12º ano do curso de Tecnologias 

da Saúde do Colégio de Gaia (Anexos II, III e IV). As apresentações tiveram a duração aproximada 

de 40 minutos e tiveram como objetivo dar a conhecer aos alunos os diferentes métodos 

contracetivos disponíveis e as opções de contraceção de emergência. Esta apresentação pareceu-

me ter o impacto previsto nas turmas do curso de Tecnologias e Segurança Alimentar, em que as 

questões colocadas pelos alunos se limitavam a dúvidas sobre uso da contraceção hormonal, do 

preservativo e do coito interrompido. A apresentação nas duas turmas revelou, na minha opinião, 

uma lacuna na educação sexual dos alunos, que penso ter tido oportunidade de preencher. 

Já a participação dos estudantes da turma de Tecnologias da Saúde superou largamente 

as minhas expectativas, com a colocação de perguntas mais específicas e a curiosidade de 

descobrir mais sobre o tema, nomeadamente ao nível das interações medicamentosas entre a 

contraceção hormonal e algumas classes farmacológicas, bem como da transmissão de DST. 

 

II. A Vacina da Gripe 

Após discussão com os farmacêuticos da FC, foi-me transmitido que, apesar da crescente 

sensibilização da população para a toma da vacina da gripe, a adesão nem sempre atinge as 

expectativas. Desta forma, e para responder a muitas das questões que me foram frequentemente 

dirigidas pelos doentes, desenvolvi um panfleto dirigido maioritariamente aos idosos, que constituem 

uma grande parte dos utentes da farmácia. 

1. A Gripe 

A gripe é uma doença do trato respiratório causada pelo vírus Influenza. A doença surge 

após um curto período de incubação e apresenta-se de diferentes formas, variando entre 

assintomática e fulminante36. 

Estima-se que a gripe cause, anualmente, 3 a 5 milhões de casos severos e 290.000 a 

650.000 mortes a nível mundial. Além da mortalidade, a gripe causa também um elevado grau de 

morbilidade, causando faltas ao trabalho ou à escola, no caso da população mais jovem, e 

diminuindo consideravelmente a produtividade laboral37. Este facto, aliado a uma elevada afluência 
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e consequente saturação dos serviços de urgência dos hospitais, comporta custos avultados não 

só para os serviços nacionais de saúde, como também para a economia de cada país38,39. 

1.1. O vírus Influenza 

O vírus Influenza é um vírus de RNA pertencente à família Orthomyxoviridae e divide-se em 

quatro tipos: A, B, C e D. Os tipos A e B são maioritariamente responsáveis pelas epidemias 

sazonais, enquanto infeções pelo tipo C causam apenas sintomas ligeiros e não são de grande 

relevância para a saúde pública. O tipo D é específico do gado e não há evidência de que possa 

infetar o Homem36,37. O tipo A pode ainda dividir-se em subtipos, baseado nas propriedades 

antigénicas das duas glicoproteínas de superfície, a hemaglutinina e a neuraminidase36. Os 

subtipos, atualmente em circulação, capazes de causar doença no Homem são o A(H1N1) e 

A(H3N2). O vírus Influenza tipo B não é dividido em subtipos, mas pode ser classificado de acordo 

com a sua linhagem e estirpe, sendo que aqueles que se encontram atualmente em circulação são 

os vírus B/Yamagata e B/Victoria40. 

 A nomenclatura do vírus Influenza segue a convenção da OMS do ano de 1980. O vírus 

deve ser identificado recorrendo ao seu tipo (A, B, C ou D), espécie do hospedeiro original (caso 

seja o homem, este ponto é omitido), origem geográfica, número da estirpe e ano do isolamento da 

mesma. Para o vírus Influenza A, é ainda incluído o tipo de antigénios de hemaglutinina e 

neuraminidase (ex.: H1N1)40,41.  

1.2. Sinais, sintomas e complicações 

Os sintomas da gripe incluem febre, tosse geralmente seca, rinorreia, astenia, cefaleias e 

mialgias. Sendo uma doença geralmente auto-limitada, os sintomas desaparecem ao fim de uma 

semana sem qualquer tipo de atuação médica ou farmacológica dirigida ao vírus.  

No entanto, a infeção pelo vírus Influenza pode causar doença grave ou mesmo morte, 

especialmente nos grupos de risco37. Em certos casos, a infeção por Influenza pode tornar-se grave 

por si só, no caso de doentes fragilizados ou imunossuprimidos, ou aliada a infeções secundárias 

por bactérias, nomeadamente Streptococcus pneumoniae ou Staphylococcus aureus, que se 

manifestam maioritariamente sob a forma de pneumonia, mas também encefalite ou miocardite. A 

severidade da doença depende das características do vírus e do hospedeiro, mas também do 

acesso a cuidados de saúde. As complicações podem surgir em qualquer indivíduo, mas as 

hospitalizações são mais comuns e preocupantes em idosos, crianças de idade inferior a 12 meses 

e grávidas42. 

1.3. Epidemiologia 

Em áreas de clima ameno, as epidemias surgem maioritariamente durante o inverno, 

enquanto em regiões tropicais a sazonalidade não é tão marcada, com surtos irregulares durante o 

ano37. Na Europa e no restante hemisfério norte, a sazonalidade verifica-se nos meses de inverno, 

entre novembro e abril42. 
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A gripe pode afetar indivíduos de todas as idades. No entanto, idosos, indivíduos com 

patologia crónica (diabetes, hipertensão arterial, insuficiência hepática, renal, respiratória ou 

cardíaca), imunossuprimidos, grávidas e crianças entre os 6 meses e os 5 anos de idade 

consideram-se grupos de risco devido à maior probabilidade de desenvolvimento de complicações. 

Os profissionais de saúde, devido ao contacto próximo com os doentes, podem também ser 

considerados um grupo de risco não devido às complicações da gripe, mas sim à possibilidade da 

transmissão do vírus a doentes com patologias como as acima indicadas37. 

1.4. Transmissão 

A infeção é transmitida de pessoa para pessoa através de aerossóis, gotículas ou contacto 

direto com as mãos ou objetos infestados. As partículas libertadas em aerossóis têm a capacidade 

de se manter suspensas no ambiente durante algumas horas que, após inaladas, se depositam no 

trato respiratório superior ou inferior. Já as gotículas depositam-se rapidamente no em diversas 

superfícies, propiciando a transmissão do vírus através de fómites. Nas mãos, o vírus mantém a sua 

capacidade infeciosa por um curto espaço de tempo. No entanto, pode manter a sua infecciosidade 

em superfícies não porosas durante um período de 48 horas, pelo que se torna fundamental a 

lavagem frequente das mãos36. 

O período de incubação do vírus é, em média, de dois dias, mas pode variar entre um a 

quatro dias42. 

1.5. Tratamento 

 A gripe, sendo uma doença auto-limitada, não necessita de cuidados médicos na maior 

parte dos casos, sendo que o tratamento sintomático e o repouso são suficientes. Caso o utente 

deseje, pode recorrer a MNSRM para minimizar os sintomas, devendo para isso recorrer a uma 

farmácia, que lhe indicará o medicamento mais adequado para a sua situação. No entanto, é 

possível que a condição de um doente se deteriore e seja necessária a administração de fármacos 

antivirais42. Neste caso, a terapêutica farmacológica é feita com recurso a inibidores da 

neuraminidase: o zanamivir, administrado por via inalatória e o oseltamivir, de uso oral. Ambos os 

fármacos são utilizados tanto para tratamento como para uso profilático40. Como classe 

farmacológica, os inibidores da neuraminidase são ativos contra todos os tipos de antigénio, logo, 

são eficazes contra todos os tipos de Influenza43. 
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 Os inibidores da neuraminidase interferem com a libertação de viriões a partir de células 

infetadas, como pode ser verificado na figura 1. 

A neuraminidase atua através da clivagem dos resíduos de ácido siálico que ligam os viriões 

às células, permitindo que as partículas se libertem e propaguem a infeção a outras células. O 

oseltamivir e o zanamivir, como seus inibidores, irão bloquear a neuraminidase e impedir que o ácido 

siálico seja quebrado, impedindo a libertação dos viriões e consequente progressão da infeção43. 

O pico da replicação do vírus Influenza dá-se entre as 24 e 72 horas após a instalação da 

infeção, pelo que é recomendada a administração destes fármacos até 48 horas após o 

aparecimento dos primeiros sintomas42,43. O oseltamivir e o zanamivir são fármacos seguros, 

associados a um nível de toxicidade baixo para o Homem e com pouca probabilidade de promover 

o desenvolvimento de resistências. No entanto, foi já relatado pela OMS a redução da efetividade 

do oseltamivir em duas estirpes de Influenza A(H1N1) isoladas de doentes na Austrália e nos 

Estados Unidos da América (EUA). Em vírus Influenza B, foram também descritas duas situações 

de eficácia reduzida nos EUA e Malásia, ambas da linhagem Victoria44,45. 

1.6. Prevenção 

A prevenção da gripe faz-se essencialmente através de uma boa higiene das mãos, 

efetuando a sua lavagem com frequência e utilizando um desinfetante à base de álcool, etiqueta 

respiratória, tossindo ou espirrando para o antebraço ou para um lenço, rejeitando-o assim que 

possível, e distanciamento social, caso exista já infeção46. 

A vacinação é, no entanto, a opção mais vantajosa no que toca à prevenção da gripe38, visto 

que visa proteger as pessoas mais vulneráveis tanto da doença como das suas complicações46. 

Porém, é possível também utilizar o oseltamivir e o zanamivir como método profilático43 quando não 

Figura 4 - Mecanismo de ação dos inibidores da neuraminidase. Retirado de [43]. 
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é possível ou recomendada a administração da vacina. Esta é uma situação que pode ocorrer 

quando a vacina não está disponível, quando há diferenças significativas entre as estirpes utilizadas 

na vacina e a estirpe que está a causar infeção, caso o sistema imunitário do doente esteja 

comprometido ou na eventualidade de uma pandemia por uma estirpe emergente, como foi o caso 

da epidemia de Influenza A(H1N1) em 200942. 

2. Vacinação 

 Como referido anteriormente, o método mais eficaz de prevenir a infeção pelo vírus 

Influenza é através da vacinação. A maior parte dos países industrializados a nível mundial 

recomenda a vacina a indivíduos com elevado risco de desenvolvimento de complicações. O 

aumento do número de pessoas vacinadas contra a gripe é um objetivo da OMS desde o ano de 

200347, mas a pandemia de Influenza A(H1N1) em 2009 reforçou ainda mais a importância da 

vacinação48. É desde então que se tem verificado um maior esforço da parte dos sistemas nacionais 

de saúde na promoção da vacinação dos grupos de risco. 

O “drift” antigénico (mutações espontâneas) do vírus Influenza sazonal e o aparecimento de 

novos vírus Influenza por “shift” antigénico (inclusão de resíduos de hemaglutinina e/ou 

neuraminidase de origem aviária ou suína) levam a que seja necessário o desenvolvimento de uma 

nova vacina todos os anos, dado que os anticorpos produzidos num ano não garantem a proteção 

no ano seguinte36. A vacina é atualizada anualmente com as recomendações feitas pela OMS 

relativamente à sua composição, baseadas em observações clínicas. É habitual a inclusão de duas 

estirpes de Influenza A (H1N1 e H3N2) e uma (vacina trivalente) ou duas (vacina quadrivalente) de 

Influenza B, dependendo das estirpes circulantes. As recomendações para a atual temporada de 

2017/2018 para o hemisfério norte, publicadas pela OMS em março de 2017, consistem numa 

vacina trivalente com as seguintes estirpes: 

• A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; 

• A/Hong Kong/48012014 (H3N2); 

• B/Brisbane/60/200844. 

A estirpe B/Brisbane/60/2008 é utilizada visto se tratar de uma estirpe da linhagem 

B/Victoria. Caso se trate de uma vacina quadrivalente, a OMS recomenda ainda a inclusão de vírus 

do tipo B/Phuket/3073/2013, sendo esta uma estirpe da linhagem B/Yamagata44,45. 

Em Portugal, as vacinas da gripe comercializadas na atual temporada são ambas 

trivalentes, tratando-se da INFLUVAC® (Merck) e ISTIVAC® (Sanofi Pasteur Europe). São 

constituídas por antigénios de superfície, logo, por si só, não causam doença. 

2.1. A Vacinação na Europa e em Portugal 

Desde a pandemia de gripe em 2009, o European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) tem publicado avaliações de risco anuais de modo a informar as autoridades públicas dos 

fatores a ter em conta em relação à infeção durante cada temporada. Estas publicações são 

normalmente utilizadas para a revisão das políticas de vacinação ou do tratamento antiviral em cada 
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país europeu. Estes estudos baseiam-se em avaliações clínicas, epidemiológicas e virológicas 

comunicadas semanalmente por cada país ao ECDC recorrendo ao European Influenza 

Surveillance Network (EISN) e ao European Reference Laboratory Network for Human Influenza 

(ERLI-Net)49. 

A recomendação da OMS, adotada também pelo ECDC42, é que a percentagem da 

população com idade igual ou superior a 65 anos vacinada contra a gripe seja de, no mínimo, 75%. 

No entanto, e apesar das recomendações para a vacinação contra a gripe publicadas nos diferentes 

países europeus, a percentagem da população vacinada continua a ficar aquém do valor de 75%, 

como pode ser verificado na Figura 547. 

 Em termos de cobertura da vacina da gripe, Portugal encontra-se no décimo lugar entre os 

países europeus, com uma percentagem de cerca de 55% dos idosos vacinados durante a 

temporada de 2014/2015, estando assim abaixo da recomendação da OMS. De facto, apenas a 

Escócia conseguiu cumprir o objetivo estabelecido, com a Bielorrússia em segundo lugar com 74% 

da população alvo vacinada, pelo que há ainda um longo caminho a percorrer47. 

 Apesar de Portugal se encontrar ainda longe de atingir a recomendação da OMS, é de notar 

uma crescente adesão à vacinação desde o ano de 2008 até ao ano de 2015, em que se verificou 

um crescimento de 50% para 55% da população vacinada acima dos 65 anos. Esta tendência pode 

ser verificada na figura 6, e contraria as dos restantes países europeus, em que a cobertura da 

vacinação tem vindo a manter-se constante ou até mesmo a reduzir47. 

Figura 5 - Percentagem de indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos nos estados membros da região 
Europeia da OMS durante a temporada 2014/2015. Retirado de [47]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Ana Filipa Alves Dores 
 

35 

 

 

 Em Portugal, a época de vacinação iniciou-se em outubro de 2017 e estende-se até ao final 

do inverno, mas é normalmente recomendado que a vacina seja administrada até ao final do ano. A 

recomendação da Direção Geral de Saúde (DGS) em relação à vacinação é que a vacina seja 

administrada não só aos grupos de risco, mas também às pessoas com idade entre 60 e 64 anos46. 

 A vacina da gripe está disponível de forma gratuita nos centros de saúde para os seguintes 

grupos de risco, sem necessidade de apresentação de declaração médica: 

• Idosos com idade igual ou superior a 65 anos; 

• Residentes ou internados em hospitais, lares ou centros de dia; 

• Doentes com Diabetes Mellitus, trissomia 21, a efetuar hemodiálise, transplantados ou a 

aguardar transplante de células hematopoiéticas ou órgãos; 

• Profissionais do SNS e bombeiros com atividade assistencial46. 

Figura 6 - Variação da percentagem de cobertura da vacina da gripe na população com idade igual ou 
superior a 65 anos, entre as temporadas de 2008/2009 e 2014/2015 em Portugal, Espanha, França, 

Alemanha, Holanda, Noruega, Inglaterra e Escócia. Adaptado de [47]. 
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Para os restantes utentes, a vacina pode ser adquirida nas farmácias mediante a 

apresentação de receita médica, com um valor de comparticipação de 37%46. 

3. Conclusão 

 O panfleto resultante (Anexos V e VI) do desenvolvimento deste projeto foi exibido num 

pequeno expositor e colocado num dos balcões da FC no início do mês de outubro, coincidindo com 

o início da época de vacinação. O panfleto incluiu os sinais, sintomas e complicações mais 

frequentes da gripe, o modo de transmissão do vírus, o que fazer para minimizar os sintomas e 

como prevenir. Foi ainda dado ênfase ao facto de os antibióticos não apresentarem qualquer 

benefício para o tratamento da gripe, visto ser uma doença causada por um vírus e não uma 

bactéria. Esta era uma suposição partilhada por muitos dos utentes da FC, pelo que me pareceu 

adequado efetuar uma menção a este tema. Por fim, foi destacada a vacinação como o método 

mais eficaz de prevenção da gripe, mencionando os grupos populacionais para os quais a vacinação 

está recomendada e o porquê de ser necessária uma nova formulação para a vacina todos os anos.  

No entanto, o impacto causado pelo panfleto numa fase inicial foi reduzido e penso que este 

insucesso se deveu, em parte, ao calor que se fez sentir no mês de outubro, que não incentivou a 

população a vacinar-se nem a questionar sobre a vacina, apesar do esforço aplicado tanto por mim 

como pelos restantes farmacêuticos para sensibilizar os utentes. Deste modo, foi-me sugerido pelos 

farmacêuticos imprimir um volume maior de panfletos num formato mais compacto para que 

pudessem ser introduzidos nos sacos de em que é colocada a medicação. Foi a partir desta altura 

que foi possível cativar o interesse dos utentes em relação à vacina da gripe e responder às suas 

questões, maioritariamente direcionadas para os efeitos secundários da vacina. Era frequente os 

utentes mencionarem que não se iriam vacinar visto que tinham contraído gripe no ano anterior após 

lhes ser administrada a vacina. Neste tipo de situações, era indicado aos utentes que a vacina, por 

si só, não pode causar doença, pelo que era possível que a infeção tivesse ocorrido pouco tempo 

antes da administração da vacina. Sendo que esta só confere imunidade cerca de duas semanas 

depois, a doença iria desenvolver-se de qualquer das formas. 

Creio que, para combater estas dúvidas, poderia também ter adicionado uma pequena 

secção com perguntas frequentes acerca da vacina da gripe, de modo a desmistificar algumas 

suposições da população em relação a este tema. 

 

III. Recolha de contactos para o laboratório de manipulados da FC 

 Como foi já referido na primeira parte deste relatório, a FC possui um laboratório de 

manipulados que efetua preparações tanto para a própria farmácia, como para outras farmácias e 

clínicas. De modo a melhor satisfazer as necessidades tanto do utente, como das entidades para 

as quais o laboratório faz este tipo de preparações, a FC tem vindo a investir na atualização e 

expansão do laboratório. 
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 A arte da preparação do medicamento é, desde tempos antigos, a essência da profissão 

farmacêutica ou sua equivalente. O farmacêutico é o único profissional com formação específica na 

área do medicamento e só ele tem a capacidade e os conhecimentos necessários para a 

manipulação50. 

 Os medicamentos manipulados tratam-se de uma alternativa aos medicamentos 

industrializados na medida em que podem ser formulados à medida do doente (idade, sexo, 

metabolismo, alergias ou intolerâncias) e das suas necessidades. Esta alternativa mostra uma 

especial importância na pediatria e geriatria, em que o metabolismo do doente não tem a mesma 

capacidade do adulto. O medicamento manipulado preenche ainda a lacuna deixada pelos 

medicamentos temporariamente esgotados ou descontinuados por razões económicas. Deste 

modo, o médico continua a ter à sua disposição todas as ferramentas para um melhor tratamento 

do doente50-52. 

 O laboratório de manipulados da FC tem agora acesso a uma vasta gama de excipientes e 

técnicas inovadoras, o que lhe permite preparar as mais diversas formulações adaptadas ao utente. 

No caso da pediatria, é possível preparar xaropes com o sabor preferido da criança ou desenvolver 

formas farmacêuticas como gomas, de modo a melhorar a adesão à terapêutica52. 

 A FC prepara também medicamentos ou outros produtos para utilização em clínicas 

médicas, de veterinária ou de podologia. Estas clínicas têm necessidades específicas e nem sempre 

os produtos disponíveis no mercado são os mais adequados para o tratamento de determinadas 

situações. Desta forma, foi-me pedido durante o primeiro mês de estágio para recolher contactos de 

clínicas de medicina física e reabilitação e de medicina dentária da zona norte do país, de modo a 

verificar quais as necessidades deste tipo de clínicas e de que forma a FC as pode suprir. Foram 

recolhidos cerca de 500 contactos entre os dois tipos de clínicas, e os dados recolhidos foram 

compilados numa folha de cálculo do Microsoft Excel. Estes dados consistiam no nome da clínica, 

localidade, número de telefone e endereço de email. 

 Não sendo uma tarefa de especial relevância para a minha formação como farmacêutica, o 

seu impacto não é diretamente mensurável. No entanto, considero que esta tarefa acrescentou valor 

à minha estadia na farmácia, de modo a que esta fosse não só proveitosa para mim, como também 

para a FC e os seus profissionais. 
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Considerações finais 

Estes seis meses permitiram complementar os meus conhecimentos acerca de temas em 

relação aos quais o curso de Ciências Farmacêuticas não fornece formação específica. No entanto, 

penso que nem o mais elevado grau de puro conhecimento teórico pode preparar um estudante de 

uma forma completa para a atividade profissional. O trabalho do farmacêutico comunitário não se 

resume à dispensa de medicamentos constantes na prescrição e ao aconselhamento farmacêutico, 

havendo muitas outras áreas em que nos podemos destacar como profissionais, seja numa melhor 

relação com o utente ou pelo uso de estratégias de marketing. Considero, assim, o estágio em 

farmácia comunitária um passo imprescindível na formação profissional de um farmacêutico e no 

desenvolvimento de aptidões para as quais a formação teórica não nos prepara. 

O contacto com as diversas vertentes da profissão elevou o meu entusiasmo pela atividade 

que desempenhei. Esta foi uma experiência enriquecedora, que penso que me tenha conferido uma 

base sólida tanto para o desempenho da profissão de farmacêutica como no meu desenvolvimento 

pessoal.  

O sucesso deste estágio deve-se, na sua maior parte, à equipa em que me integrei e que 

me serviu de exemplo durante esta etapa final. Não posso deixar de agradecer, mais uma vez, à 

equipa da Farmácia Couto, pela experiência e conhecimentos transmitidos que seguramente 

acrescentaram valor à minha formação e servirão de referência para a minha futura atividade. 
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Anexos 

Anexo I - Certificado de presença na “Formação sobre o Sono” - STILNOITE® 
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Anexo II – Diapositivos da apresentação realizada como complemento ao projeto “Contraceção na 

adolescência” 
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Anexo III – Declaração da realização da apresentação no Colégio de Gaia 
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Anexo IV – Fotografia retirada com os alunos da turma do 12º ano de Tecnologias e Segurança 

Alimentar do Colégio de Gaia 
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Anexo V – Panfleto subordinado ao tema “Vacina da Gripe” 
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Anexo VI – Fotografia do panfleto em exposição na Farmácia Couto 
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Abstract 

This report summarizes the work developed over the period of 3 months at the 

School of Pharmacy and Biomedical Sciences of the University of Central Lancashire 

(Preston, UK), under the supervision of Dr. Mohamed Alhnan. 

Objective 

The aim of this project was to fabricate immediate-release theophylline tablets by 

fused deposition modelling three-dimensional printing using Parteck® MXP, a novel 

polymer, as the drug carrier. 

Methods 

The tablets were fabricated by three-dimensional printing, using hot-melt extrusion 

to obtain the theophylline-loaded filaments for use in the printing process. Four different 

sizes of tablets were developed, corresponding to weights of 600, 200, 150 and 100 mg. 

These tablets, along with the filament used to fabricate them, were subject to dissolution 

tests to assess their dissolution profile. Differential scanning calorimetry was also performed 

not only for the tablets and the filament, but also for the excipients used, in order to 

determine their melting points and the glass transition temperature of Parteck® MXP. 

Results 

The 100 mg tablets provided best results in terms of dissolution, with 80% of the 

drug content being released over the course of 45 minutes. The dissolution test for the 

theophylline-loaded filament revealed that the drug, polymer and the plasticizer used for the 

process were all hydrosoluble, releasing 100% of the drug content in just 25 minutes. 

Conclusions 

The dissolution tests were carried out under United States Pharmacopeia standards. 

However, according to these criteria, immediate-release was not achieved. Therefore, 

further work is necessary concerning the optimisation of the formulation, so that the release 

profile of the tablets can be improved. 

The processing temperatures for these methods are also very high, which leads to 

degradation of several drugs and excipients, so it would be ideal to run a thermogravimetric 

analysis of both the filament and the tablets in order to assess whether the drug and 

excipient were degraded during these processes or not. 
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1. Introduction 

 “One size fits all” is no longer a universally accepted concept and the demand for 

patient-tailored therapies has been increasing rapidly over the last few years. Nevertheless, 

this has been a challenge for the pharmaceutical industry for several years, as traditional 

manufacturing methods require multiple steps, facilities and human resources that renders 

these methods unfeasible when dose modification is required to suit individual needs. 

Current dose modifications for solid dosage forms are achieved by combining multiple low 

dose tablets in order to obtain a higher dose or by splitting a tablet for lower doses. However, 

the latter might introduce problems such as uneven doses, changes to the release kinetics 

or damage the tablet’s coating1. 

Three-dimensional (3D) printing is a staple technology in some fields such as 

engineering and biomedicine, but its potential in pharmaceutics is yet to be fully exploited2. 

However, with the release in 2015 of the first FDA-approved 3D printed drug in the USA, 

Spritam® (Aprecia Pharmaceuticals)1,3, the interest in this technology has been gradually 

increasing within the pharmaceutical industry. 3D printing makes it possible to modify the 

type, dose and distribution of the active pharmaceutical ingredient (API), as well as the size, 

shape and geometry of the final product, introducing a way to meet the needs of patient-

tailored therapies3,4. 

Fused Deposition Modelling (FDM) 3D printing, also known as Fused Filament 

Fabrication (FFF) is one of the most commonly used 3D printing techniques, mainly due to 

its low cost2. The object is formed by deposition of layers of thermoplastic material following 

their softening in the printer’s head. This technique is based on passing a filament of the 

material through a heated nozzle which then solidifies on the building plate1,5. 

In the pharmaceutical field, initial attempts to prepare the filaments for 3D printing 

were carried out using plastics such as polyvinyl alcohol (PVA) or polylactic acid (PLA) or 

by soaking filaments commercially available with the active pharmaceutical ingredient (API). 

Nowadays, these filaments are mainly obtained by hot-melt extrusion (HME) using 

pharmaceutical grade polymers such as PVA, ethylcellulose, Eudragit®, etc. and 

incorporating the API in the mixture in order to obtain a drug-loaded filament4. 

HME is a technique that involves continuous feeding of polymeric materials into a 

barrel with one or two rotating screws, while providing heating above the glass transition 

temperature (Tg) or melting point (Tm) of these polymers. This allows mixing of the excipients 

and the APIs at a molecular level and conversion of the different components into an 

amorphous product with a uniform shape6. 
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HME is currently one of the most used technologies in the development of 

pharmaceutical solid dispersions. This technique can generate extrudates with favourable 

properties such as enhanced solubility. Using HME, it is possible to enhance the 

bioavailability of several APIs by blending them with hydrophilic polymers or develop 

modified-release systems. Furthermore, HME can circumvent the use of organic solvents 

and mask the bitter taste of some APIs6,7. 

Parteck® MXP (Merck) is a novel PVA-based excipient specifically designed for use 

in HME. It’s a highly hydrosoluble polymer that enhances the solubility of several BCS 

(Biopharmaceutical Classification System) class 2 drugs (low solubility, high permeability)8 

and is therefore suitable for immediate release dosage forms. Being designed specifically 

for HME, it is stable at temperatures up to 250ºC. However, and unlike other polymers, 

Parteck® MXP is a semi-crystalline polymer, which means it has both a melting point and a 

glass transition temperature. Although the glass transition temperature of Parteck® MXP is 

40-45ºC, its melting point of 190ºC doesn’t allow extrusion at lower temperatures9. 

Polymeric carriers used for the fabrication of solid dosage forms usually require the 

incorporation of a plasticizer in order to lower the processing temperature. Its use is 

common in the pharmaceutical field, as they can improve the performance of high molecular 

weight polymers. The choice of the plasticizer depends on its stability and the miscibility of 

the polymer and the plasticizer10. 

Thermoplastic polymers have recently been used in drug research and development 

due to their potential as drug carriers. However, a major limitation of FDM 3D printing is the 

high temperature required for the printing process, which can degrade most APIs and 

polymers. Theophylline was one of the first model APIs used in the pharmaceutical field for 

3D printing. Its thermal stability, low molecular weight and high solubility in water makes it 

an appropriate model drug11. Therefore, theophylline was chosen as the model drug for this 

study. 

The aim of this project was to combine FDM 3D printing and HME to fabricate an 

immediate-release theophylline tablet according to United States Pharmacopeia (USP) 

standards.  
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2. Materials and methods 

 2.1. Optimization of the filament 

 Due to the high temperatures required to produce a filament through HME using 

Parteck® MXP, a plasticizer was necessary in order to reduce the extrusion temperature. 

Therefore, three different plasticizers were tested: triacetin, triethylcitrate (TEC) and 

Parteck® SI 400 (Merck), a type of sorbitol obtained by spray-drying and recommended by 

the manufacturer of the polymer. These molecules were tested by making three blank 

filaments by HME using Parteck® MXP and each one of the plasticizers, as exposed in table 

1. The filaments were then evaluated according to their colour and flexibility. 

Table 1 - Constitution of the blank filaments and the polymer/plasticizer ratio used for the experiment. 

Filament constitution Polymer/plasticizer ratio Processing temperature 

Parteck® MXP + Triacetin 80:20 

180ºC Parteck® MXP + TEC 80:20 

Parteck® MXP + Parteck® SI400 70:30 

 

 Triacetin provided the least promising results out of the three molecules tested, 

producing a grey and very brittle filament, which made it unsuitable for 3D printing. TEC 

and Parteck® SI 400 both provided filaments with an appropriate flexibility. However, the 

percentage of TEC necessary for a suitable filament was 20%. Being a liquid plasticizer, 

the mixture was a paste that couldn’t easily be fed to the HME. Moreover, TEC degrades at 

200ºC2, which rendered it unsuitable for the 3D printing process, explained ahead. Parteck® 

SI 400 was then selected as the plasticizer for this project, as the filament was flexible and 

transparent. 

2.2. Preparation of filaments by HME 

Filaments were prepared using an optimised powder mixture of theophylline, 

Parteck® MXP, and Parteck® SI 400 in the proportions of 50%, 35% and 15%, respectively. 

The mixture was weighed accurately in order to yield approximately 10 g of powder. 

The mixture was gradually added to a twin-screw Thermo Scientific® HAAKE 

MiniCTW hot-melt extruder and allowed to mix for 10 minutes at 180ºC with a screw speed 

of 90 rpm to allow the molten mass to become homogenous. The extrusion was then 

performed at 35 rpm using a 1.7 mm cylindrical nozzle, with the help of a conveyor belt to 

ensure an even thickness of the filament. 

The filaments were sealed in labelled plastic bags at room temperature prior to 3D 

printing. 
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2.3. Tablet design 

 The tablet design was developed using computer aided design (CAD), and 

Autodesk® Building Design Suite Ultimate 2016 was employed to develop an easy to 

swallow caplet-shaped design.  This file was then imported to MakerWare®, the 3D printer’s 

software, in a stereolithography (.stl) format. The design was developed in a previous work 

carried out by the research group11 and the dimensions were adapted according to table 2, 

in which X refers to the length, Y to the width and Z to the height of the tablet. 

Table 2 - Tablet dimensions as inserted in the MakerWare® software. 

 Dimensions (mm) 

X 17.19 

Y 6.81 

Z 6.25 

 

 2.4. 3D printing of the theophylline tablets 

 The filament previously obtained by HME was fed into a Makerbot Replicator® 2X, a 

benchtop 3D printer. For the printing process, the default printing settings were altered to 

the following: extruder temperature - 210ºC; building plate temperature - 60ºC; infill - 100%. 

No rafts or supports were used to aid the printing process. 

 In order to improve adhesion of the 3D printed tablet to the building plate, Blue 

Scotch® (3M) painter’s tape was applied to the surface. 

2.5. Thermal analysis by Differential Scanning Calorimetry 

 For differential scanning calorimetry (DSC) analysis, a TA Instruments® Q2000 

differential scanning calorimeter was employed. All runs were carried out on normal mode, 

with a heating rate of 10ºC/min, from 0 to 300ºC or from 0ºC to 200ºC. The analysis was 

made under a nitrogen purge of 50 mL/min and the pans were filled with approximately 5 

mg of sample. The resulting data was analysed using the TA® 2000 analysis software. 

2.6. Dissolution tests 

 The dissolution tests were executed following USP standards. Three tablets were 

weighed and then placed in the vessels of an Erweka® DT 700 apparatus with 900 mL of 

HCl 0.1 M at 37ºC to simulate the gastric pH and stirred at a speed of 50 rpm. The tests 

had the duration of two hours each. 
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 Measurement of theophylline concentration was done by UV spectrophotometry at 

272 nm, and absorbance values were collected automatically by the UV-Vis 

spectrophotometer coupled to the dissolution apparatus in five-minute intervals. The data 

was compiled by the IDIS® Data Management Software and exported to a Microsoft® Excel 

file (.xlsx) for analysis.  
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3. Results and discussion 

 3.1. Preparation of filaments by HME 

The API, the polymer and the plasticizer were mixed and processed via HME to 

produce a filament with a thickness of 1.75 mm at 180ºC. The filament had an appropriate 

flexibility for 3D printing and was white in colour, as pictured in figure 1. 

 

Figure 1 - API-loaded filament obtained by HME 

 The flexibility of the filament is an important characteristic in 3D printing, as the 

filaments are pulled down by two gears. In the event of the filament being too brittle, the 

gears will break it. On the other hand, if the filament is too soft, the gears won’t be able to 

pull it towards the extruder. 

3.2. 3D printing of the theophylline tablets 

Due to the short period of time in which the filament is in contact with the extruder, 

the processing temperature in 3D printing needs to be slightly higher than the extrusion 

temperature in HME. Therefore, the tablets were printed at 210ºC. 

The filaments obtained by HME were used to print six tablets such as the one 

pictured in figure 2. These tablets were used for DSC and the dissolution test. The 

dimensions specified in table 2 yielded tablets with a weight of 600 mg. 

 

Figure 2 - 3D printed theophylline tablet 
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 3.3. Thermal analysis by DSC 

For DSC, all runs were made with a ramp of 10ºC/min, first from room temperature 

(20ºC) to 0ºC and then from 0ºC to 300ºC. The samples for Parteck® SI 400, due to its low 

melting temperature, and the API-loaded filament were, however, ran from 0ºC to 200ºC. 

The latter was due to a mistake on my end, as the run should have been made in the same 

conditions as the other samples. Therefore, the melting point of theophylline is not visible 

in the resulting graph. All the scans are pictured from figures 3 to 7. 

 

Figure 3 - DSC scan for Parteck® MXP, with indication of its Tg and Tm, from left to right. 

 The DSC scan for Parteck® MXP shows little to no alterations compared to the 

information provided by the manufacturer9. The slope between 49.03ºC and 53.35ºC 

represents the glass transition temperature of the polymer, while the peak at 193.20ºC 

refers to the melting point of its crystalline portion.  

 

Figure 4 – DSC scan for Parteck® SI 400, with indication of its Tm. 
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 DSC for Parteck® SI 400 shows a sharp peak at 100.39ºC, which matches the 

melting point for sorbitol. 

 

Figure 5 - DSC scan for the blank Parteck® MXP and Parteck® SI 400 filament, with indication of the Tg and Tm 
of Parteck® MXP, from left to right. 

 The DSC scan for the blank filament demonstrates the influence of the plasticizer in 

the mixture. The melting point for Parteck® MXP alone is 193.20ºC. However, in the 

presence of Parteck® SI 400, it has lowered to 178.85ºC. 

 

Figure 6 – DSC scan for the API-loaded filament, with indication of the Tg and Tm of Parteck® MXP (Tm of 

theophylline not visible), from left to right. 

 The addition of theophylline had an influence on both the glass transition 

temperature and the melting point of the polymer, showing a significant change especially 

to its melting point. As a small molecule, theophylline has a minor plasticizing power by 

interlinking itself with the large molecules of the polymer and thus lowering these 

temperatures. 
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Figure 7 - DSC scan for the 3D printed tablet, with indication of the Tg and Tm of Parteck® MXP, and the Tm of 
theophylline, from left to right. 

 The DSC scan for the 3D printed tablet shows no significant differences from the 

API-loaded filament and the thermal stability of theophylline seems to match previous 

reports11. 

3.4. Dissolution tests 

 The data obtained from the IDIS® Data Management Software was analysed, and 

the percentage of theophylline released throughout the dissolution test was calculated. The 

result is shown in the graph below (figure 8). 

 

Figure 8 - Percentage of theophylline released during the dissolution test with the 600 mg tablets. 

 The results become unreliable after 75 minutes, possibly due to an overly high 

concentration of theophylline in the vessels that led to a loss of precision of the 

spectrophotometer. However, it’s still visible that the tablet doesn’t meet the USP 
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requirement for immediate-release tablets. As a BCS class 1 drug12, 80% of the tablet’s API 

content should have been released in 30 minutes8. In this dissolution test, the same amount 

of API was only released after 50 minutes. 

To circumvent this problem, the tablet size was reduced in order to yield tablets with 

weights of 100, 150 and 200 mg, according to table 3. 

Table 3 - Adjustments made to the tablet dimensions in the MakerWare® software in order to yield 100, 150 and 
200 mg tablets. 

 100 mg 150 mg 200 mg 

X 8 mm 9 mm 11 mm 

Y 3.18 mm 3.58 mm 4.37 mm 

Z 2.90 mm 3.26 mm 3.99 mm 

 

 Only the dimensions of the tablets were changed, while all other variables (filament 

constitution, infill, printing and building plate temperature) remained unchanged. A sample 

of each tablet is pictured in figure 9.  

 

Figure 9 - Tablets printed using the adapted dimensions. 

 After printing, three tablets of each group were selected and weighed in order to 

proceed with the dissolution tests, carried out under the same conditions. However, an 

error occurred during the analysis, which led the process to be aborted after 1 hour and 

35 minutes. Nevertheless, the results were accepted, as all tablets were completely 

dissolved by the time the error occurred. The results are shown in figure 10. 

 



ERASMUS+ Work Placement Report | Ana Filipa Alves Dores 

 

11 
 

 

 

Figure 10 - Percentage of theophylline released during the dissolution tests with the 100, 150 and 200 mg 
tablets. 

Compared to the results obtained with the 600 mg tablets, there was a clear 

improvement of the dissolution profile by reducing the weight. The 100 mg tablets seem to 

have the most promising results, with 80% of the drug being released at 45 minutes. 

However, it is still not enough for these tablets to be considered immediate-release, as they 

still do not meet the requirements stated by the USP. Therefore, the dissolution profile of 

the filament used to print the tablets was assessed to exclude solubility problems of the 

excipients as the cause. 

 

Figure 11 - Percentage of theophylline released from the API-loaded filament during the dissolution test. 
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This analysis was carried out with three samples of filament with 300 mg each. The 

theophylline was completely released after 25 minutes, which discards solubility problems 

as the reason why immediate-release was not achieved.  
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4. Conclusions 

 Despite the measures taken to improve the dissolution profile of the tablets, 

immediate-release was not achieved according to USP standards. This, however, was not 

due to the lack of solubility of the components, as all of them are hydrosoluble. The 

dissolution test with the API-loaded filament proves this hypothesis, as the entirety of the 

filament dissolved in just 25 minutes. Therefore, the formulation needs optimisation, 

possibly by adding a disintegrating agent in order to increase surface area and speed up 

the release of the drug. 

 The processing temperatures in both HME and 3D printing also require work, as the 

temperatures used in this project were high enough to degrade several APIs, rendering the 

use of Parteck® MXP unsuitable for the fabrication of tablets with thermolabile substances. 

 As a way to determine whether the components of the formulation were degraded 

by these high temperatures, it would also be appropriate to run a thermogravimetric analysis 

(TGA) to assess weight loss at high temperatures. This would allow to verify if each of the 

components are stable at the processing temperatures used during this project. Because 

Parteck® MXP is a novel polymer, it was of utmost interest for the research group to learn 

more about it. Therefore, this project was picked up by one of my colleagues, so they could 

better understand the properties of this polymer and how to maximize its potential. 

To sum up, I believe this was an experience that gave me an excellent insight of 

how research and development works. Despite not having the expected outcome, this 

project helped me develop my problem-solving skills, by trying to find ways to circumvent 

the issues I encountered. Also, being integrated in a research group gave me the 

opportunity to make the most out of my project, by hearing about other projects and learning 

much more than what I would have learned by myself.  
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