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Resumo 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem como principal objetivo a 

educação e formação de um profissional de saúde competente e responsável na 

área do medicamento.  

Ao longo dos cinco anos de formação, a Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto fornece aos alunos as bases e as ferramentas necessárias a um bom 

desempenho profissional. O estágio profissionalizante surge no último semestre do 

ciclo de estudos, permitindo que ao conhecimento adquirido, se adicione a parte 

mais prática, de aconselhamento ao utente e de execução de atividades e 

prestações que contribuam para a melhoria e promoção da saúde pública. 

O presente relatório contempla e descreve as atividades e conhecimentos 

adquiridos e desenvolvidos ao longos destes 6 meses na farmácia Barreiros Bessa. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte é descrito o 

funcionamento da farmácia, bem como as funções que competem a um 

farmacêutico no âmbito da farmácia comunitária, no aconselhamento ao uso 

responsável do medicamento e à prestação de cuidados para a melhoria da saúde 

pública. 

Na segunda parte do relatório serão desenvolvidos dois temas que considerei 

importante abordar: 1) Contraceção; 2) Diabetes mellitus.  

A escolha destes temas teve por base as necessidades manifestadas pelos utentes 

que frequentam a farmácia Barreiros Bessa. 
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1. Introdução 

 

Segundo os dados constantes no site oficial da Ordem dos Farmacêuticos, 59% 

dos farmacêuticos trabalham em farmácia comunitária (FC). [1] 

Sendo a FC considerada um local de eleição para o utente, no que respeita a 

questões de saúde, é necessário que um farmacêutico comunitário tenha plena 

consciência do impacto que as suas ações têm, de uma forma mais ou menos 

direta, na saúde pública.  

Tendo consciência da elevada importância e responsabilidade inerente a esta 

profissão, escolhi a Farmácia Barreiros Bessa (FBB), no Porto, para realizar o meu 

estágio profissionalizante, considerando tratar-se de uma farmácia atual e dinâmica 

e integrada no grupo que abrange também a Farmácia Barreiros e a Farmácia de 

Santa Catarina.  

O cronograma das atividades desenvolvidas durante a realização do meu estágio 

encontra-se representado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

 Janeiro Fevereiro Março  Abril Maio Junho Julho 

Receção e 

armazenamento 

de encomendas 

       

Controlo de 

prazos de 

validade e de 

stocks 

       

Gestão de 

reservas 

       

Gestão de 

devoluções 

       

Determinação de 

parâmetros 

bioquímicos 

       

Atendimento 

acompanhada 

       

Atendimento 

sozinha 

       

Formações        

Projeto I – 

métodos 

contracetivos 

       

Projeto II - 

diabetes 

       

Laboratório de 

manipulação 

       

 

2. Farmácia Barreiros Bessa 

 

A FBB pertence ao grupo Barreiros, juntamente com a Farmácia Barreiros e a 

Farmácia de Santa Catarina, todas situadas na cidade do Porto. 
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O meu estágio na FBB decorreu entre janeiro e julho de 2018, sob a orientação da 

Drª Inês Teixeira. 

 

2.1 Localização e horário de funcionamento 

 

 A FBB localiza-se na rua O Primeiro de Janeiro, n.º 424, no rés do chão de um 

edifício habitacional de construção recente, junto ao campo de treinos do Boavista 

Futebol Clube, no Porto. 

A FBB encontra-se sinalizada com a típica cruz verde que identifica as farmácias e 

com um letreiro com o respetivo nome.  

Nas suas imediações encontra-se a Clínica do Bessa, o Centro de Genética e 

Reprodução Professor Alberto Barros, a Escola Básica e Secundária Fontes 

Pereira de Melo e a Escola de 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundária Clara e 

Resende. 

O local é servido de transportes públicos, situando-se paragens de autocarro muito 

próximas e a estação de metro de Francos também não é distante.  A FBB possui 

um parque de estacionamento para clientes o que facilita o acesso à farmácia. 

A FBB pratica um horário alargado, estando aberta ao público das 8:30h às 22:00h 

de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 9:00h às 22:00h. 

Quando se encontra na escala de serviço noturno, a FBB encontra-se aberta 24h. 

. 

2.2 Recursos humanos 

 

A Drª Alexandra Vieira é a responsável pela Direção Técnica (DT) sendo 

responsável pelo planeamento e coordenação de todos os atos farmacêuticos. Na 

direção da farmácia encontra-se também a Dr.ª Inês Teixeira, responsável pela 

orientação dos estágios e planeamento dos turnos de trabalho.  

Integram a FBB 4 farmacêuticas, a Dr.ª Alexandra Vieira, Dr.ª Inês Teixeira, Dr.ª 

Cláudia Pinto (farmacêutica adjunta) e Dr.ª Joana Sousa (farmacêutica adjunta) e 

uma técnica de Farmácia, a Patrícia Gomes. 
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2.3 Instalações e estrutura interna 

 

Como supra referi, a farmácia encontra-se localizada no rés-do-chão de um edifício 

habitacional, estando devidamente assinalada com um letreiro verde com a 

inscrição “Farmácia Barreiros Bessa”, existindo duas bandeiras, uma de cada lado 

da porta, a cruz da farmácia no próprio prédio e ainda uma cruz verde, das 

farmácias portuguesas situada uns metros à frente.  

No interior da farmácia existe uma gondola central com as campanhas 

promocionais a decorrer no momento, bem como lineares de dermocosmética e 

dos destaques do mês (Anexo 1).  

Estão diferenciadas zonas de puericultura, de higiene oral (expositor da Oral – B), 

de suplementos “easy slim” e de material ortopédico.  

A zona de atendimento é constituída por 3 balcões, sendo que o atendimento 

prioritário é realizado em qualquer um dos balcões disponíveis.  

Atrás dos balcões de atendimento estão colocados os expositores com 

medicamentos não sujeitos a receita médica, homeopatia, artigos de higiene oral, 

de higiene íntima, para tratamento da pediculose e medicamentos veterinários. Os 

produtos expostos vão alterando de acordo com a sazonalidade dos mesmos 

(Anexo 2). 

Podemos encontrar ainda o gabinete da direção, onde, no mais, é feito o arquivo 

da documentação, designadamente o registo das presenças nas diversas 

formações, o registo de inspeções realizadas à FBB e ainda o armazenamento do 

receituário. 

Encontramos ainda o local de receção de encomendas/armazém, constituído por 3 

frigoríficos, uma zona de armazenamento com gavetas de medicamentos 

organizada por nome e forma farmacêutica e estantes para xaropes e suplementos 

alimentares. 

Na FBB existem duas casa-de-banho, um vestuário e um laboratório. 

A FBB possui ainda uma secção destinada à prestação de serviços. 
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2.4 Serviços prestados 

 

A FBB presta os seguintes serviços: 

 Determinação do peso, altura e IMC: 

Os utentes usufruem deste serviço uma vez que a farmácia possui uma 

balança que realiza estas 3 medições automaticamente. 

 Determinação de glicémia:  

A incidência de diabetes mellitus tipo 2 tem vindo a aumentar, pelo que o 

controlo deste parâmetro tem um enorme relevo para evitar complicações a 

longo prazo. 

Este serviço é muito solicitado pelos utentes da FBB. Devido à importância do 

controlo deste paramento bioquímico e, uma vez que muitos utentes da FBB 

possui diabetes mellitus, resolvi abordar o tema com mais profundidade, na 

segunda parte deste relatório. [2] 

Os valores de referência para a medição da glicémia estão representados na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Valores de referência para a medição da glicémia 

 Glicémia em jejum 

(mg/dl) 

Glicémia pós-prandial 

(mg/dl) 

Hipoglicémia < 70 < 70 

Normal 70 - 100 70 – 140 

Intolerância à glucose 

em jejum 

100 -126 140 – 200 

Pré – diabetes >126 >200 

 

 Determinação da pressão arterial: 

Em Portugal, as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão 

arterial (HTA), são uma das principais causas de morte e morbilidade. Deste 

modo, revela-se de grande utilidade o controlo da pressão arterial, de forma a 

prevenir complicações mais graves.  

Os valores de referência para a medição da tensão arterial encontram-se 

representados na Tabela 3. 

Na FBB a determinação deste parâmetro é muito requisitada pelos utentes.  
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Antes de se efetuar a medição é aconselhado o descanso do utente (5 

minutos) sendo questionado sobre hábitos alimentares, sobretudo sobre a 

ingestão de cafeína e consumo de sal, e a prática de exercício físico. 

Durante o meu estágio curricular realizei várias vezes esta tarefa e aconselhei 

os utentes sobre as medidas não farmacológicas a adotar. [3] 

Tabela 3 – Valores referência para a medição da tensão arterial 

 Pressão arterial 

sistólica (mmHg) 

Pressão arterial 

diastólica (mmHg) 

Ótima ≤ 120 80 

Pré - hipertensão 120 -139 80 -89 

Hipertensão arterial 

estádio 1 

140 - 159 90 – 99 

Hipertensão arterial 

estádio 2 

≥ 160 ≥ 100 

 

 Determinação do colesterol total: 

O colesterol total é outro dos parâmetros bioquímicos cujo controlo é 

essencial. 

Após análise dos valores de colesterol total, o farmacêutico deve aconselhar 

o utente sobre medidas não farmacológicas, nomeadamente na alimentação. 

Caso se trate de um utente medicado é necessário reforçar a importância da 

medicação e consciencializar para os perigos da ausência da toma. O valor 

de colesterol total deve ser <190 mg/dl. [4] 

Apesar da importância do controlo deste parâmetro bioquímico, os utentes da 

FBB não requisitavam tão frequentemente a sua determinação, quando 

comparado com os parâmetros anteriormente referidos. 

 

 Administração de injetáveis:  

Desde 2008 está legalmente consagrada a administração de vacinas bem 

como certos tipos de medicamentos injetáveis por farmacêuticos em 

farmácias comunitárias. 
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 Consultas de nutrição “easy slim”:  

 Realizadas todas as terças-feiras de tarde por uma nutricionista credenciada 

que acompanha diversos utentes no combate à obesidade. [5] 

 ValorMed®:  

A ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos que faz a gestão do 

SIGREM - Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e de 

Medicamentos fora de validade ou fora de uso e resulta de uma colaboração 

da Indústria Farmacêutica, dos Distribuidores, das Farmácias e da população. 

As farmácias comunitárias asseguram a receção assistida dos resíduos de 

embalagens e restos de medicamentos fora de uso. Existem contentores para 

o efeito que, quando completos, são selados e posteriormente recolhidos, no 

caso da FBB, pelo respetivo armazenista. 

Os resíduos são transportados, posteriormente, para um centro de triagem 

onde é efetuado o tratamento. 

 

3. Gestão da farmácia 

 

3.1  Sistema Informático 

 

A FBB utiliza como sistema informático (SI) o SiFarma2000® desenvolvido e 

produzido por farmacêuticos da Glintt®.  

Este sistema informático é muito intuitivo, facilitando a elaboração, transmissão e 

receção das encomendas, a gestão dos produtos/stocks, sendo também útil no 

momento da dispensa do medicamento e na gestão das devoluções.  

Com efeito, este SI permite determinar quais os produtos mais vendidos, quais os 

que não têm rotação e quais são os stocks de cada um dos produtos.  

É através do sistema informático que se realizam e rececionam encomendas, 

regularizam devoluções e se detetam interações e contraindicações 

medicamentosas. 

Ao nível administrativo, o Sifarma 2000® tem inúmeras vantagens tanto no controlo 

do circuito do medicamento, como na gestão da própria farmácia. O sistema facilita 

de forma considerável o trabalho diário do farmacêutico, tornando-se num ótimo 

instrumento para o correto desempenho dos profissionais. [6] 
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3.2  Encomendas 

 

A maioria das encomendas efetuadas pela FBB são pedidas a distribuidores 

grossistas, sendo os principais a Alliance Healthcare, a Cooprofar e a OCP 

Portugal. 

Normalmente, o critério da escolha dos fornecedores é o do preço de venda à 

farmácia. 

As encomendas podem ser realizadas de diversas formas: 

 Encomendas diárias: realizadas duas vezes por dia, de manhã até as 13h e 

ao fim do dia, são determinadas tendo por base os stocks dos diversos 

produtos. O SI automaticamente desencadeia uma lista de produtos a 

encomendar com base no stock mínimo e máximo programado e aquilo que 

foi vendido no próprio dia. Por norma, são realizadas duas encomendas para 

a Alliance Healthcare e para a Cooprofar e apenas uma para a OCP; 

 Encomendas instantâneas:  são efetuadas sempre que é necessário 

determinado produto que não exista em stock (são realizadas em casos 

excecionais, caso contrário o produto chega à farmácia na encomenda diária 

seguinte); 

 Encomendas via-verde: trata-se de uma via excecional de aquisição dos 

medicamentos abrangidos pela lista disponibilizada pelo Infarmed, que pode 

ser ativada quando a farmácia não tem stock do medicamento pretendido pelo 

utente. Nesses casos, a farmácia coloca a encomenda via verde ao 

distribuidor aderente, com base numa receita médica válida; o distribuidor 

satisfaz o pedido com o stock reservado para este canal, atribuído pelo titular 

de autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento; 

 Encomendas manuais: são realizadas quando o fornecedor é contactado via 

telefone/e-mail.  

Para além das encomendas efetuadas a distribuidores grossistas, são também 

realizadas encomendas diretamente a laboratórios, como por exemplo, Pierre 

Fabre®, L’Oreal®, Farmodiética®, entre outros. Estas encomendas apresentam 

vantagens para a farmácia uma vez que os laboratórios oferecem condições 

comerciais.  
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3.3  Receção e conferência de encomendas 

 

A receção de encomendas é o processo pelo qual se dá entrada dos produtos 

encomendados no sistema informático. 

Cabe ao profissional responsável pela receção verificar se as encomendas se 

encontram acompanhadas da respetiva fatura/nota de encomenda antes de iniciar 

o processo. 

As faturas vêm em duplicado, delas constando, para além do nome do fornecedor 

e número de fatura, os produtos, respetivas quantidades, valor líquido total da 

encomenda, o preço de venda à farmácia (PVF) de cada produto bem como o 

respetivo preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM). 

Após a verificação da regularidade de faturas/notas de encomenda guardam-se os 

medicamentos do frio, que vêm devidamente assinalados, no respetivo frigorífico, 

anotando-se na cópia da fatura as quantidades e os prazos de validade.  

No SI, no separador “Receção de Encomendas” seleciona-se a encomenda em 

causa e inicia-se o processo. 

Ao ser feita a receção e verificação de uma encomenda, devem ser considerados 

vários parâmetros, tais como o número de unidades enviadas, as caraterísticas dos 

produtos (nome comercial, o Código Nacional Português (CNP), dosagem, forma 

farmacêutica e laboratório), prazos de validade, estado de integridade das 

embalagens. 

É também verificado o preço antes da incidência do imposto de valor acrescentado 

(IVA) e o valor de IVA correspondente. 

É ainda avaliado se o valor faturado por cada medicamento, corresponde ao seu 

preço de venda à farmácia e se foram considerados as bonificações e descontos 

devidos. 

No caso de produtos com preço inscrito na embalagem, tem que se confirmar se o 

PVP está correto.  

A alteração do PVP realiza-se quando o PVP no SI está desatualizado, ou porque 

não existe produto em stock, ou quando os produtos em stock já possuem novo 

PVP. 
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Os produtos de venda livre têm o seu PVP calculado multiplicando o PVF com uma 

margem definida previamente pela FBB. 

À medida que todas estas informações vão sendo confirmadas, os produtos vão 

sendo rececionados no SI, que assegura automaticamente a atualização dos 

stocks. 

Os medicamentos sujeitos a controlo especial, como os psicotrópicos e as 

benzodiazepinas possuem, junto à sua fatura, uma requisição especial, que é 

arquivada separadamente. 

As faturas originais são arquivadas na respetiva capa tal como os duplicados.  

 

3.4 Armazenamento 

 

Todos os produtos na FBB são armazenados respeitando as condições de 

temperatura, humidade de ventilação, condições que são anotadas de manhã, à 

tarde e à noite pela chefe de equipa presente.  

Os produtos são todos armazenados no respetivo local (prateleira, gaveta, atrás do 

balcão ou no linear) tendo em conta que a FBB segue a regra First Expired First 

Out (FEFO) em que o produto com o prazo de validade mais curto é o primeiro a 

ser dispensado.  

No caso dos produtos termolábeis (como por exemplo insulinas), estes são 

guardados num frigorífico, a uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC.  

Os medicamentos veterinários são agrupados no mesmo local, separados dos 

medicamentos de uso humano. 

Os medicamentos contendo substâncias psicotrópicas e estupefacientes são 

armazenados num local seguro e de acesso limitado, nomeadamente em duas 

gavetas devidamente assinaladas.  

A realização desta tarefa foi essencial permitindo-me perceber como se processa 

a organização dos medicamentos, o que facilita o atendimento ao utente e a rapidez 

do mesmo por todos os elementos da FBB. 

 

3.5 Reserva de Produtos e Produtos Pagos 

 

A FBB realiza muitas vezes reservas de medicamentos e produtos farmacêuticos.  
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A reserva é realizada no SI no separador “Atendimento” sendo depois necessário 

preencher o papel destinado a este efeito com os dados pessoais do utente, 

discriminação do produto reservado bem como a data da reserva. 

Aquando da receção de encomendas, os produtos reservados são assinalados com 

um “R”, sendo depois separados e o utente é avisado (normalmente via sms) que 

o produto já se encontra disponível. 

Os produtos pagos encontram-se também devidamente assinalados no SI durante 

a receção de encomendas aparecendo o stock a negativo. Nestas situações, após 

o término da receção, separa-se o produto e anota-se numa folha de excel comum 

a todos os computadores na farmácia que o produto já se encontra disponível. 

 

3.6 Gestão de devoluções 

 

Sempre que ocorre alguma inconformidade na encomenda, como seja um produto 

com embalagem danificada, com o prazo de validade já expirado ou quando não 

foi pedido e foi debitado, é possível proceder à sua devolução. 

Para tal, no SI, seleciona-se a opção “gestão de devoluções”, identifica-se o 

fornecedor em questão, assinala-se quais os produtos a devolver e as respetivas 

quantidades, identifica-se o motivo da devolução e a fatura referente aos produtos, 

isto é, o documento de origem. Seguidamente, imprime-se a nota de devolução, em 

triplicado, rubrica-se, carimba-se e data-se.  

Na altura da recolha da nota de devolução e dos produtos a devolver, o fornecedor 

rubrica e data o triplicado impresso que, seguidamente é arquivado num dossier 

próprio na farmácia até à regularização da devolução. O original e duplicado da 

nota de devolução seguem com o fornecedor. 

Caso a devolução seja aceite, seleciona-se a opção “Regularização de 

devoluções”. A regularização pode ser realizada através de uma nota de crédito ou 

por troca direta de produtos. Se a regularização não for aceite, o fornecedor deve 

indicar o motivo. 
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3.7 Controlo do prazo de validade 

 

O controlo do prazo de validade dos medicamentos deve ser feito regularmente de 

modo a garantir a qualidade do produto dispensado. Mensalmente é impressa do 

SI uma lista, “Lista de Controlo de Prazos de Validade” com os produtos cuja 

validade caduca nos 6 meses seguintes. A listagem é conferida manualmente e 

todos os produtos com a validade a caducar são colocados de parte juntamente 

com uma nota de devolução para o fornecedor ou laboratório em causa. 

Durante o meu estágio apercebi-me da importância desta tarefa e do rigor com que 

necessita de ser executada. 

 

4.  Dispensa de medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos traduz-se no ato em que o farmacêutico cede os 

produtos medicamentosos ou os medicamentos mediante prescrição médica, 

indicação farmacêutica ou automedicação. A dispensa de medicamentos e outros 

produtos é o contacto mais próximo entre o farmacêutico e o utente e requer alguma 

prática e conhecimento dos produtos disponíveis na farmácia. 

Durante a dispensa, o profissional de saúde deve fornecer toda a informação 

necessária para o uso correto da medicação. A comunicação com o utente deve 

ser primeiramente oral e, caso necessário, reforçada por escrito. [7] 

A Organização Mundial de Saúde indica que cerca de 50% da população mundial 

não toma corretamente a medicação. A sensibilização para o uso correto do 

medicamento e para a proteção da saúde humana e animal começa, muitas vezes, 

no aconselhamento farmacêutico sendo este um dos pontos mais importantes da 

dispensa medicamentosa. O utente deve ser alertado para os possíveis efeitos 

secundários e o farmacêutico deverá ser capaz de detetar algum problema 

relacionado com a medicação (PRM). [7] 

 

 4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

Os medicamentos podem ser medicamentos sujeitos a receita médica e 

medicamentos não sujeitos a receita médica. Esta classificação permite saber quais 
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os medicamentos que exigem prescrição e utilização sob supervisão médica e 

aqueles que podem ser adquiridos sem necessidade de receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica – MSRM - são aqueles que têm 

probabilidade de constituir um risco para o utente caso sejam usados sem vigilância 

de um médico, empregues para fins que não são considerados aqueles a que se 

destinam, possuam substâncias com efeitos secundários evidentes ou cuja 

administração seja pela via parentérica. [8] 

 

A dispensa de MSRM ocorre segundo as boas práticas farmacêuticas: [9] 

1. Receção da prescrição e validação da mesma: Identificação do utente, 

médico e sistema de saúde, verificação da autenticidade e validade; 

2. Análise da farmacoterapêutica: avaliação da adequação do medicamento ao 

utente (contraindicações, alergias, etc) e verificação da posologia (dosagem, 

frequência de tratamento); 

3. Caso se verifique algum problema relacionado com o medicamento (PRM), 

identificação e resolução do mesmo; 

4. Dispensa do medicamento prescrito; 

5. Comunicação ao utente da informação relativa ao tratamento (oral e escrita 

através da colagem de autocolantes amarelos); 

6. Oferta de possíveis serviços farmacêuticos. 

A lei prevê situações em que seja urgente a cedência de MSRM a um utente sem 

que este apresente prescrição médica. Nestes casos é necessário o conhecimento 

prévio do historial farmacoterapêutico do doente. 

 

4.1.1 A receita médica 

 

A prescrição médica é realizada segundo a Denominação Comum Internacional 

(DCI): dosagem, forma farmacêutica, apresentação, tamanho da embalagem e 

posologia. [10] 

Atualmente podem encontrar-se 3 tipos diferentes de prescrição médica [11-12]: 

 

 Receitas manuais – apenas são prescritas excecionalmente e de acordo 

com uma das seguintes situações: falência informática, inadaptação do 
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médico prescritor, prescrição ao domicílio ou até a um máximo de 40 receitas 

por mês. Para que este método de prescrição seja válido, deve conter a 

identificação do prescritor e o local de prescrição. A exceção legal deve estar 

devidamente assinalada e os dados do utente preenchidos. A receita tem 

uma validade de 30 dias após a emissão e não pode conter rasuras nem 

caligrafias e cores de tinta diferentes. 

Tem ainda de apresentar o nome do utente, número de utente e respetiva 

entendida e número de embalagens prescritas; 

 

 Receitas eletrónica em papel (materializada) – Existem duas variantes 

deste tipo de prescrição: renováveis (tratamentos de curta duração) e 

renováveis até 3 vias (tratamentos continuados). Em ambos os tipos, podem 

ser prescritos no máximo 4 medicamentos diferentes, num máximo de 2 

embalagens por medicamento, e num máximo de 4 embalagens no total;  

 

 Receita eletrónica (desmaterializada) – as receitas são enviadas para o e-

mail ou para o telemóvel do paciente e possuem o número da receita, o 

código de dispensa e o código de direito de opção. Uma das vantagens deste 

tipo de receitas é o facto de o médico possuir a opção de prescrever um 

número ilimitado de produtos (embora limitado a duas embalagens de cada 

produto se o tratamento for de curta duração ou 6 unidades se o tratamento 

for continuado). 

 

Desde 1 de abril de 2016 a prescrição através de receita eletrónica 

desmaterializada exclusivamente tornou-se obrigatória em todo o Serviço 

Nacional de Saúde. No entanto, ao longo do meu estágio curricular, verifiquei e 

procedi à dispensa de MSRM de acordo com os 3 tipos de prescrição acima 

descritos. 

Na receita médica os medicamentos podem estar identificados pelo nome 

comercial no caso de não existir no mercado medicamento genérico similar 

comparticipado ou no caso de o prescritor ter uma justificação técnica, 

consistente numa das seguintes exceções [12]: 

i. Exceção A: medicamentos cuja margem ou índice terapêutico seja 

estreito; 
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ii. Exceção B: reação adversa prévia; 

iii. Exceção C: tratamento de duração superior a 28 dias. O utente pode 

optar por medicamentos similares aos prescritos desde que o preço de 

venda seja inferior. 

 

4.1.2 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

   

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são todos os que possuem 

substâncias que constam no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. [13] 

Este tipo de medicamentos, devido ao tráfico ilícito e ao risco de dependência, está 

sujeito a um maior controlo, pelo que têm de ser prescritos isoladamente, ou seja, 

a prescrição da receita médica não pode referir outro tipo de medicamentos, com 

exceção das receitas desmaterializadas. 

É efetuado no sistema informático Sifarma 2000®, o registo do nome do médico 

prescritor, nome e morada do utente, bem como, nome, data de nascimento 

morada, número do documento identificativo e sua validade, sendo sempre exigida 

a apresentação do documento de identificação do adquirente. 

De seguida, e após a venda deste tipo de medicamentos, é emitido um talão que 

comprova a sua dispensa, o qual terá de ser guardado na farmácia, por ordem de 

emissão, durante 3 anos. [13] 

   

4.1.3 Sistema de preços de referência 

 

A prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) é obrigatória para todos 

os medicamentos que contêm substâncias ativas para os quais existem 

medicamentos genéricos autorizados. 

O farmacêutico deve, no ato de dispensa, informar o utente da existência de 

medicamentos genéricos, ou seja, de medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem e apresentação, isto é, que pertencem ao 

mesmo grupo homogéneo do medicamento de marca. 

A farmácia deve ter disponíveis, no mínimo, três medicamentos de entre os cincos 

com preço mais baixo de cada grupo homogéneo, tendo o utente o direito de optar, 

se assim o desejar, por um dos medicamentos genéricos apresentados, exceto se 
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só existir o de marca ou, se o médico prescritor colocar uma justificação técnica 

(exceção A, B ou C), como anteriormente referido. [14] 

Encontra-se definido, para cada grupo homogéneo, um valor máximo (preço de 

referência) de comparticipação, ficando a diferença a pagar entre o preço de 

referência e o PVP, da responsabilidade do utente. 

O preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco 

PVP mais baixos praticados no mercado. [15] 

 

Trimestralmente é elaborada a formação de grupos homogéneos e a atribuição de 

preços de referência. Mensalmente são atualizados os PVP.    

  

4.1.4 Sistema de comparticipação 

 

O Serviço Nacional de Saúde efetua a comparticipação de medicamentos 

prescritos através de receita médica, podendo esta comparticipação ser feita por 

um regime geral ou por regime especial. [16] 

No regime geral de comparticipação, uma parte do preço do medicamento é 

suportado pelo Estado, sendo a comparticipação no preço dos medicamentos de 

venda ao público fixada de acordo com os seguintes escalões: 

 

•Escalão A – 90%; 

•Escalão B – 69%; 

•Escalão C – 37%; 

•Escalão D – 15%. 

 

Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas 

do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o 

consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias. 

Nos termos da legislação, podem ser estabelecidos regimes especiais de 

comparticipação para determinados grupos e subgrupos farmacoterapêuticos, 

tendo em conta, para além do rendimento dos utentes, a prevalência das doenças 

e os objetivos de saúde pública.  
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A comparticipação em função do rendimento dos beneficiários determina que a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15% para os pensionistas, 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato, ou 14 vezes o valor do indexante dos 

apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante.  

Nos regimes excecionais de comparticipação, esta pode ser graduada em função 

das entidades que o prescrevem ou dispensam.  

Os regimes excecionais de comparticipação incluem condições específicas quanto 

à prescrição, como sejam a patologia ou grupo de doentes, a especialidade clínica 

do médico prescritor, a forma como é feita a prescrição (inclusão de menções à 

regulamentação do regime especial), entre outros. [16] 

 

4.1.5 Conferência de faturação e receituário 

 

O processamento e a faturação do receituário deverá ser efetuado com rigor para 

garantir o bom funcionamento da farmácia, permitindo certificar que as receitas 

foram corretamente dispensadas e assegurar que a farmácia irá receber o 

reembolso do valor da comparticipação dos medicamentos.  

No caso de MSRM, a receita médica é processada informaticamente, sendo 

impresso no seu verso, um documento de faturação que contém a identificação da 

farmácia, data, nome dos medicamentos, quantidade dispensada, PVP, 

comparticipação, valor a pagar pelo utente, organismo de comparticipação, número 

de lote, letra de série do mês, número da receita e nome do profissional que a 

dispensou. [17] 

O SI faz o loteamento das receitas no momento em que são aviadas, atribuindo um 

número de série a cada uma.  

Cada lote é constituído por trinta receitas, exceto o último lote, que é emitido 

imediatamente antes do “fecho de lotes”. Posteriormente, essas mesmas receitas 

são distribuídas por organismos, dispostas por ordem de lote e organizadas 

numericamente de 1 a 30. 

Todos os meses as receitas têm que ser conferidas para posteriormente serem 

organizadas. Esta organização é feita através da separação das receitas pelos 
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diferentes organismos de comparticipação e depois agrupadas em lotes de 30 

receitas. 

De forma a reduzir o número de documentos não conformes, todas as receitas são 

verificadas 2 vezes antes do fecho do lote. Assim, confere-se a validade da receita, 

a assinatura do médico, se a medicação dispensada foi a prescrita e se a 

comparticipação foi feita de forma correta. 

As receitas do SNS são levantadas pelos Correios de Portugal (CTT), até, 

geralmente, ao dia 5 de cada mês, para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) 

da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), juntamente com os 

seguintes documentos: verbete de identificação de lote, relação de resumo dos 

lotes e a guia. 

O verbete de identificação do lote (carimbado) identifica a farmácia, mês e ano, 

organismo, quantidade de receitas, PVP dos medicamentos, valor a pagar pelo 

utente e valor a pagar pela entidade que comparticipa. 

A relação de resumo dos lotes identifica todos os lotes de um dado organismo e é 

emitido em duplicado no caso do SNS e em quadruplicado para os restantes 

organismos.  

A fatura mensal de medicamentos é impressa em quadruplicado e contém os 

valores totais faturados para os regimes de comparticipação de cada organismo. 

O receituário dos subsistemas é tratado de modo similar ao do SNS, no entanto os 

documentos são enviados para a ANF, até ao dia 10 do mês seguinte, ficando esta 

responsável pelo reencaminhamento para as respetivas entidades.  

No processo de conferência podem ser identificados erros ou inconformidades, 

sendo atribuído um código identificativo da incorreção e uma breve descrição da 

mesma. Os documentos que possam ser corrigidos são devolvidos à Farmácia e, 

após correção, são novamente submetidos. [17-18] 

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica – MNSRM - destinam-se ao 

tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem gravidade. 

Estes medicamentos são solicitados em regime de automedicação ou por indicação 

farmacêutica. Neste último caso, o farmacêutico deverá ouvir atentamente as 
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queixas do utente, colocar as questões que considerar pertinentes e necessárias 

para avaliar qual o MNSRM mais adequado para aliviar ou resolver o problema ou 

sintoma relatados. 

Durante o meu estágio os MNSRM que mais dispensei foram analgésicos e 

antipiréticos e medicamentos para obstipação. [11] 

 

4.3 Produtos manipulados 

 

Um medicamento manipulado é definido como qualquer produto dispensado por 

um profissional de saúde que tenha sido produzido segundo uma farmacopeia ou 

formulário galénico. [19] 

A FBB não produz medicamentos manipulados, contudo a farmácia Barreiros, 

pertencente ao mesmo grupo, possui um grande laboratório de manipulados, sendo 

possível a sua execução por esta e posterior envio para dispensa aos utentes da 

FBB. Durante o meu estágio curricular procedi à produção deste tipo de 

medicamentos, bem como à sua dispensa, uma vez que me foi oferecida a 

oportunidade de completar o meu estágio no laboratório de manipulados da 

Farmácia Barreiros. 

 

4.4 Medicamentos de uso veterinário 

 

Por medicamento/produto de uso veterinário entende-se todas as substâncias 

destinadas ao uso em animais (curativas ou preventivas de doença) quer ao uso 

no ambiente que rodeiam os animais. 

Tal como o que acontece com os produtos de uso humano, o farmacêutico deve ter 

consciência da utilidade do medicamento, esclarecendo qualquer dúvida que o 

utente possa ter relativamente ao uso do mesmo. [20] 

Na FBB os medicamentos de uso veterinário mais vendidos são desparasitantes e 

produtos de higiene.  
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4.5 Produtos cosméticos, de higiene e puericultura 

 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são produtos destinados ao 

contacto com a superfície corporal humana com o objetivo de limpar, perfumar ou 

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

corporais. [21] 

Relativamente aos produtos cosméticos a FBB, nos seus lineares apresenta 

marcas como Avène®, Vichy®, Uriage®, Liérac®, La Roche Posay®, Isdin®, 

Filorga®, entre outras.  

Em termos de cuidados capilares, as marcas predominantes são a Rene Furterer® 

e a Phyto®. 

No que toca à higiene íntima podemos encontrar marcas como Lactacyd®, 

Saforelle® e Saugella®. 

Relativamente à higiene oral, algumas marcas com que a FBB trabalha são a 

Eludril®, Elgydium® e Corega®. 

Produtos das marcas Aptamil®, Nutriben® e Nestlé® são encontrados na zona de 

puericultura. 

 

4.6. Dispositivos médicos 

 

Define-se por dispositivo médico qualquer aparelho, material, equipamento ou 

artigo usado que tenha a seguinte finalidade: 

 Diagnosticar, prevenir, controlar, tratar ou atenuar uma doença/deficiência; 

 Estudar, substituir ou alterar a anatomia ou processos fisiológicos; 

 Controlar a conceção. [22] 

Na FBB encontram-se alguns dispositivos médicos como os representados na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 – Dispositivos médicos encontrados na FBB 

Tipo de Dispositivo Exemplos 

Material ortopédico Meias de descanso, pulsos elásticos 

Material de penso/sutura Gaze, Ligadura, pensos 

Material higiénico Fraldas, pensos 

Artigos pediátricos Chupetas, biberões 

Sistemas para ostomizados Algálias, coletores de urina 

Sistemas de uso parentérico Seringas, agulhas 

Outros Teste de gravides, preservativos 

 

4.7 Suplementos alimentares 

 

O principal objetivo dos suplementos alimentares é complementar e/ou 

suplementar um regime alimentar normal. Um suplemento alimentar é constituído 

por fontes concentradas de determinados nutrientes como vitaminas, fibras ou 

aminoácidos. [23] 

Os utentes da FBB demonstram uma grande procura neste tipo de produtos de 

saúde. O farmacêutico deve ter um conhecimento alargado nesta área, para 

proporcionar um melhor aconselhamento. 

 

4.8  Produtos homeopáticos 

 

“Semelhante cura semelhante” é o principio básico da homeopatia. Este princípio 

determina que o tratamento se baseia na diluição e dinamização da mesma 

substância que produz a doença, no indivíduo saudável. 

O Estatuto do Medicamento refere que os medicamentos homeopáticos 

correspondem a medicamentos que são obtidos a partir de stocks ou matérias – 

primas homeopáticas de acordo com o processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia. [24] 

Na FBB são, por vezes, solicitados produtos como o Oscilococcinum® (controlo 

dos estados gripais) e Sédatif PC® (controlo da ansiedade e estados emocionais) 

dos laboratórios Boiron®. 
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5 Laboratório de Manipulados 

 

Como supra mencionei, apesar de a FBB não produzir manipulados, a Farmácia 

Barreiros, pertencente ao mesmo grupo, é detentora de um excelente laboratório 

onde são produzidos medicamentos manipulados. 

No meu estágio curricular foi-me dada a oportunidade de pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos na faculdade em termos de produção de medicamentos, 

no laboratório de manipulados da Farmácia Barreiros, o que ocorreu durante os 

últimos dois meses do estágio. 

 

O laboratório de manipulados da Farmácia Barreiros está dividido em 4 

laboratórios: 

 1 para medicamentos homeopáticos; 

 1 para preparações líquidas e semissólidas (possuí frigorifico); 

 1 para preparações sólidas; 

 1 para efetuar as fichas de preparação, rotulagem e faturação dos 

medicamentos manipulados. 

Todos os laboratórios e frigorífico têm temperatura e humidade controladas sendo 

as mesmas anotadas diariamente às 9h e às 15h. 

No laboratório de manipulados tive a oportunidade de efetuar a preparação de 

diversas formas farmacêuticas, como pós compostos, cápsulas, suspensões orais, 

soluções orais, vernizes, espumas medicamentosas, géis, cremes, pomadas, entre 

outras. 

Todas as formulações são preparadas com base na ficha de preparação, onde se 

indica o teor de substância ativa, a forma farmacêutica, o volume, o lote, a data de 

preparação, a data de validade, o procedimento e características organoléticas. 

Após preparação é aposta a assinatura do operador, supervisor e responsável pelo 

laboratório.  

Os materiais que constituem as embalagens primárias onde são guardados os 

produtos não devem ser incompatíveis nem suscetíveis de causar alterações no 

medicamento, e devem ainda satisfazer as exigências da Farmacopeia Portuguesa. 

Feita a preparação e o acondicionamento na embalagem, segue-se a rotulagem. 

[25] 
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Na rotulagem, começa por se colocar um selo de segurança em todas as 

preparações (exceto cápsulas onde é colocado na tampa da embalagem o símbolo 

da farmácia). Depois, coloca-se o rótulo que indica o nome da farmácia, o nome do 

diretor técnico, a forma farmacêutica, o lote, o prazo de validade e condições de 

preparação. Atrás do rótulo colocam-se indicações específicas como “Agitar antes 

de usar”, “Uso externo” e “Uso veterinário”. Todas as formulações enunciam 

“Manter fora do alcance das crianças” como indicação específica.  

Após a preparação das fórmulas farmacêuticas é efetuada a faturação e fecho das 

mesmas.  

 

 

6.  Formação contínua e atividades promovidas pela Farmácia 

 

Durante o meu estágio profissionalizante tive a oportunidade de alargar os meus 

conhecimentos, sobretudo na área de dermocosmética, através de diversas ações 

de formação contínua, demonstradas na Tabela 5. Sendo a FBB do grupo 

Barreiros, todos os colaboradores e estagiários eram convidados a assistir a 

formações que decorriam na Farmácia Barreiros, promovidas por marcas com 

grande impacto. 
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 Tabela 5 – Formação contínua 

18/1/18 Formação Curaprox® (Farmácia 

Barreiros) 

23/1/18 Formação Protect & Gamble® 

(Farmácia Barreiros) 

1/2/18 Formação Eucerin® (Farmácia 

Barreiros) 

6/2/18 Formação OTC (Farmácia Barreiros) 

6/2/18 Formação Uriage® (Hotel Mercure) 

15/2/18 Formação SVR® (Farmácia Barreiros) 

26/2/18 Formação Ducray® (Pierre Fabre) 

27/2/18 Formação Avène® (Pierre Fabre) 

7/3/18 Formação Manipulados – Suspensões 

e soluções orais (Farmácia Barreiros) 

8/3/18 Formação Pierre Fabre (Farmácia 

Barreiros) 

12/3/18 Novidades Pierre Fabre (Pierre Fabre) 

12/3/18 Formação Nutricia (Farmácia Barreiros) 

14/3/18 Formação Sesderma® (Sesderma) 

22/3/18 Formação Ales Group (Farmácia 

Barreiros) 

28/3/18 Novidades Klorane® (Pierre Fabre) 

5/4/18 Formação Isdin® (Farmácia Barreiros) 

7/5/18 Formação La Roche Posay® (Hotel 

Crown Palace) 

8/5/18 Bioderma® Sabe (Hotel Porto Palace) 

 

Para além da formação contínua que tive a oportunidade de realizar durante o meu 

estágio profissionalizante, participei em duas atividades: um rastreio cardiovascular 

no Centro Comercial Brasília (9 e 10 de abril) e um rastreio dermatológico no Centro 

Cultural e Desporto (CCD) Porto (22 de junho). 
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Parte II 

 

7. Contraceção 

 

7.1 Contextualização 

 

Ao longo do meu estágio curricular foram-me colocadas, com alguma frequência, 

dúvidas relativamente à eficácia de determinados métodos contracetivos, tendo, 

ademais, constatado uma procura crescente de métodos contracetivos de 

emergência e/ou testes de gravidez por parte de jovens adolescentes.  

Por este motivo, achei pertinente dirigir-me à Escola Básica e Secundária Fontes 

Pereira de Melo com o objetivo de aí realizar uma sessão informativa sobre os 

diversos métodos contracetivos e sensibilizar para a prática de relações sexuais 

com segurança. 

Depois de obtidas as autorizações necessárias, no dia 1 de junho foi efetuada uma 

apresentação naquela escola, dirigida a uma turma de 11.º ano. 

 

7.2  Enquadramento teórico 

 

A sexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, corresponde a uma 

energia motivadora de afeto e que integra todas as ações do quotidiano 

influenciando, deste modo, a saúde física e mental de cada um. [26,27] 

Na altura da adolescência ocorre uma maior curiosidade sobre o corpo humano e 

a necessidade de expressar a sexualidade de diversas maneiras, que são, muitas 

vezes, importantes para a definição da orientação sexual de cada jovem. É também 

nesta altura que ocorrem as primeiras relações sexuais, sendo necessário um 

conhecimento sobre quais as melhores e mais seguras formas de contraceção. [28, 

29] 

O início precoce da atividade sexual traduz-se, muitas vezes, em comportamentos 

de risco, cujas consequências se podem traduzir em doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) e/ou gravidezes não desejadas.  

Foi realizado um estudo em adolescentes do ensino secundário, que demonstra 

que 43% dos jovens que integravam a amostragem, e que tinham tido relações 
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sexuais recentemente, não tinham recorrido ao uso de preservativo e 14% não 

utilizou qualquer tipo de método contracetivo. [30, 31] 

É, por isso, importante intervir junto dos jovens, transmitindo-lhes as bases para 

uma maior segurança da vida sexual e reprodutiva.  

 

7.3  Planeamento Familiar 

 

O direito ao planeamento familiar está baseado nos Direitos Humanos. 

Qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde ou entidade pública de saúde, 

como os centros de saúde, que apresente serviços de ginecologia e/ou obstetrícia 

deve fornecer consultas de planeamento familiar, em mulheres até aos 54 anos e 

sem limite de idade nos homens, tal como a disponibilização de diversos métodos 

contracetivos de uma forma gratuita para o utente. 

O principal objetivo destas consultas é o aconselhamento, educação e informação 

sobre a saúde sexual e reprodutiva do indivíduo, possibilitando, muitas vezes, a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o seu diagnóstico, se for o 

caso. Esta intervenção é também importante na manutenção da gravidez, no pré, 

durante e pós-parto. [32] 

 

7.4 Escolas e educação sexual 

 

A educação sexual nas escolas está, desde 1984 (Lei nº3/84, de 24 de março – 

Direito à Educação Sexual e ao Planeamento Familiar), descrita como, não só uma 

necessidade, mas também um direito das crianças e adolescentes.  

No ano 2000, o Decreto–Lei nº 259/2000, de 17 de outubro, veio determinar que 

quer o ensino básico, quer o secundário, devem contemplar, de forma obrigatória, 

a sexualidade humana e a saúde sexual nas unidades curriculares que 

referenciassem a temática. [33-35] 

A Lei nº 60/2009, de 6 de agosto, veio definir os objetivos da educação sexual e 

qual a sua integração nas diversas disciplinas curriculares. Contudo, em 2012, 

foram removidas do plano curricular as áreas não disciplinares (Formação Cívica, 

Área de Projeto e Estudo Acompanhado) onde, no essencial, era lecionado o 

programa de educação sexual. [33, 34] 
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7.5 Métodos contracetivos 

 

Atualmente existe no mercado uma enorme panóplia de opções que facilitam a 

escolha de qual o melhor método contracetivo para cada um.  

 

7.5.1 Métodos Naturais 

 

São métodos que consistem na ausência da prática de relações sexuais durante o 

período fértil da mulher, tendo por base o conhecimento da duração do ciclo 

menstrual e controlo dos níveis de fertilidade ao longo do mesmo.  

A eficácia deste método depende do grau de conhecimento do corpo e do ciclo 

menstrual. 

 

7.5.1.1 Método do calendário 

 

Este método permite determinar qual o período fértil através da contagem dos dias 

do ciclo menstrual. A ovulação ocorre ao 14º dia de cada ciclo e considera-se o 

período fértil 3 dias antes e 3 dias após este dia. [36] 

 

7.5.1.2 Método da temperatura 

 

Ao longo do ciclo menstrual a mulher regista todos os dias de manhã a temperatura 

corporal. Após a ovulação verifica-se um ligeiro aumento (no mínimo 0,5ºC) da 

temperatura. A medição pode ser realizada em três zonas distintas do corpo: 

vagina, ânus e boca. [36] 

 

7.5.1.3 Método do muco cervical (método de billings) 

 

O muco cervical apresenta diversas características ao longo do ciclo e consoante 

a fertilidade da mulher. No início do período fértil o muco torna-se transparente e 

mais fluido (filante) e mantém-se, no mínimo, até 3 dias após a filância máxima. 

[36] 
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7.5.2 Métodos não Naturais 

 

7.5.2.1 Contraceção hormonal combinada (CHC) 

 

A CHC é composta por um progestativo, cuja ação principal é a inibição da ovulação 

e por um estrogénio, este muitas vezes responsável pelos riscos e efeitos 

secundários. 

Os progestativos presentes na CHC podem ser divididos em 3 grandes classes:  

 Derivados da 19-nostetosterona; 

 Derivados da 17-OH-progesterona; 

 Novos progestativos. 

 

Os progestativos exercem diferentes efeitos nos vários recetores hormonais, pelo 

que adaptação individual é necessária. Na Tabela 6 são apresentados os diferentes 

progestativos existentes no mercado 

  

Tabela 6 – Progestativos existentes no mercado 

Derivados da 19-

nortestoterona 

Derivados da 17-OH-

progesterona 

Novos progestativos 

Noretinodrel Acetato de ciproterona drosperinona 

Noretisterona Acetato de 

clormadinona 

dienogest 

Levonogestrel   

Norgestimato   

Desogestrel   

Gestodeno   

 

Relativamente aos estrogénios, encontram-se na composição das COC, 

maioritariamente o etinilestradiol (EE) (sintético) e o valerato de estradiol (derivado 

natural). 

 Etinilestradiol (EE): em termos biológicos demonstra uma elevada 

potência, estando presente na maioria da COC; 
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 Valerato de estradiol: potencialmente apresenta, relativamente ao 

etinilestradiol, uma maior taxa de segurança. No entanto, é 

necessária a realização de mais estudos científicos. 

Atualmente os estrogénios disponíveis no mercado apresentam baixa dosagem 

(≤35µg de etinilestradiol). A administração de CHC pode ser por via oral, 

transdérmica ou vaginal. 

Os níveis séricos variam consoante a via de administração, verificando-se que os 

valores de etinilestradiol mais elevados advinham de uma via de administração 

transdérmica, enquanto que os mais reduzidos resultavam de uma administração 

através da via vaginal. [37-39] 

A CHC é, muitas vezes, indicada, em termos contracetivos, para evitar gravidezes 

indesejadas e, no que respeita ao seu uso para fins não contracetivos, como 

adjuvante no tratamento de determinados carcinomas, terapêutica na síndrome de 

ovários poliquísticos, para prevenir anemias por défice de ferro, na redução da 

tensão pré-menstrual e também no tratamento da acne resultante do 

hiperandroginismo. 

Como efeitos adversos, desde o início da sua comercialização, têm sido referidos 

nos seus efeitos secundários a ocorrência de um aumento do risco de 

tromboembolismo venoso, o que, no mais potencia o acidente vascular cerebral 

(AVC). [38, 40] 

Relativamente à administração/toma, é iniciada, regra geral, no primeiro dia de 

cada ciclo menstrual. Caso a via de administração seja oral, a toma dos 

comprimidos deve ser realizada sempre à mesma hora, durante 21 dias, a que se 

segue uma pausa de 7 dias. 

No sistema transdérmico, este é colocado na região do antebraço, nádega, coxas 

ou abdómen, sendo utilizado durante 21 dias, seguidos de uma pausa de 7 dias. 

O anel vaginal deve ser utilizado durante 3 semanas seguidas e, depois desse 

tempo, deve ser retirado, devendo-se fazer uma pausa de 1 semana, antes de 

voltar a colocar um novo anel. 

A CHC através de toma oral pode ser utilizada desde a menarca até aos 50 anos. 

O anel vaginal e o sistema transdérmico estão aconselhados a doentes 

polimedicadas, com problemas de deglutição e/ou doença inflamatória intestinal. 

[37,41] 
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7.5.2.2 Contraceção progestativa 

 

A contraceção progestativa tem, ao longo dos anos, demonstrado eficácia 

semelhante à CHC tendo a vantagem de apresentar maior número de vias de 

administração possíveis. 

Vias de administração: 

 Oral; 

 Injetável; 

 Subcutânea; 

 Intrauterina (SIU). 

 

As vias orais, injetáveis e subcutâneas têm em comum o mecanismo de ação, uma 

vez que as hormonas administradas por estas vias levam ao espessamento do 

muco cervical, impedindo a passagem dos espermatozoides e à inibição da 

ovulação. A via intrauterina, à semelhança das outras, leva ao espessamento do 

muco cervical, mas não atua no eixo hipotálamo-hipófise pelo que a função ovárica 

não é afetada, no entanto, exerce um efeito local, alterando as características do 

endométrio, impossibilitando a nidação. 

A contraceção por via oral tem como molécula base o desogestrel com uma 

concentração de 75 µg, inibindo assim a ovulação.  

A toma da pílula só com progestativo é idêntica à da CHC oral, começando no 

primeiro dia do ciclo menstrual. 

Apresenta como vantagem, relativamente à contraceção oral combinada, a 

diminuição do risco tromboembólico e do efeito metabólico. No entanto, há a 

possibilidade de um padrão hemorrágico não previsível, agravamento da situação 

acneica, alterações humorais, tensão mamária e ganho de peso. [38, 39] 

Em Portugal, o acetato de medroxiprogesterona é a substância ativa utilizada na 

contraceção progestativa administrada por via injetável. É administrada uma dose 

de 150 mg intramuscularmente de 12 em 12 semanas.  

Trata-se de um método contracetivo de longa duração, recomendado em casos que 

a mulher demonstre perturbações mentais, uma vez que o método é independente 

da mesma, e em casos de patologias como anemia hemolítica. Todavia, pode 

verificar-se uma redução da densidade óssea (reversível após cessa da toma), 
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aparecimento de doença depressiva e a não verificação de retorno imediato à 

fertilidade. [37, 40] 

O etonogestrel, in vivo, leva à formação de um metabolito ativo, o desogestrel, que 

é utilizado no implante subcutâneo. O implante, à semelhança do progestativo 

injetável, é considerado um método de longa duração sendo substituído a cada 3 

anos. Este método está aconselhado no período pós parto, para quando a 

utilizadora pretende um método de longa duração e caso ocorra incumprimento de 

outro método contracetivo. [38, 40] 

No que respeita ao sistema intrauterino, SIU, o composto ativo é o levonorgestrel 

que é libertado diariamente e localmente devendo ser trocado ao fim de 5 anos de 

utilização. [38] 

 

7.5.2.3 Contraceção de emergência 

 

A contraceção de emergência pode ser de dois tipos (Tabela 7): 

 Hormonal:  

1. Progestativo (levonorgestrel) 1,5 mg – ocorre inibição do pico pré-ovulatório 

das gonadotrofinas e interferência do decurso do ciclo ovulatório. Este 

método apenas suprime a ovulação quando tomado na fase folicular. 

Medicamento de dose única. Pode ser usado até 72h após a relação sexual 

não protegida (RSNP) 

2. Estroprogestativo (etinilestradiol e levonorgestrel), o método de Yuzpe. Este 

método tem demonstrado baixa permissividade pelo que não é 

comercializado em Portugal. 

3. Acetato de ulipristal - este composto é um modelador seletivo dos recetores 

progestativos. Tem o mesmo mecanismo de ação do levonogestrel mas com 

a aparente vantagem de maior eficácia relativamente à inibição da função 

ovárica. Toma única, semelhante ao progestativo, mas com a vantagem de 

poder ser tomado até 120h após a RSNP. 

 

 Mecânica: 

1.DIU – Demonstra eficácia de uma gravidez quando colocado no máximo até 

5 dias após a relação sexual desprotegida. 
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Tabela 7 – Contraceção de emergência 

Método Dose e via de 

administração 

Intervalo de 

eficácia 

Disponibilidade 

Levonorgestrel 1,5 mg – via oral e 

toma única 

72h após RSNP Gratuito em 

centros de saúde 

e venda livre em 

farmácias 

Acetato de 

ulipristal 

30 mg – via oral e 

toma única 

120h após RSNP Venda livre em 

farmácias 

DIU cobre intrauterino 120h após RSNP 

ou 5 dias a partir 

da data prevista 

de ovulação 

Gratuito em 

centros de saúde 

 

A eficácia dos métodos contracetivos de emergência é tanto maior quanto mais 

precoce for a toma. 

Este tipo de contraceção possui como efeitos colaterais, maioritariamente, 

distúrbios gastrointestinais, podendo também verificar-se cefaleias, dores pélvicas 

ou metrorragias irregulares. 

Em caso de ausência da menstruação, que deverá aparecer cerca de 3 semanas 

após a toma, é necessário a realização de um teste de gravidez. 

A contraceção de emergência não pode servir de substituto da contraceção regular. 

[37- 39] 

 

7.5.2.4 Métodos intrauterinos 

 

Dentro dos métodos contracetivos intrauterinos encontramos o dispositivo 

intrauterino (DIU) e o sistema intrauterino (SIU). São considerados métodos 

bastante seguros, de longa duração e associados a poucos efeitos secundários. 

[38] 

 SIU – Na sua constituição podemos encontrar levonogestrel, o que provoca 

uma ação progestativa no local levando ao espessamento do muco cervical 

e a nível do eixo hipotálamo-hipófise com diminuição da ovulação. O seu uso 
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é recomendado por um período de 5 anos e para mulheres que possuam 

anormalidades e irregularidades menstruais. Contrariamente ao DIU 

(método referido na contraceção de emergência), o sistema intrauterino não 

pode ser utilizado com método contracetivo de emergência. 

 DIU -  O dispositivo intrauterino contém cobre, responsável por uma reação 

inflamatória no endométrio, dificultando a nidação e criando um ambiente 

hostil para os espermatozoides (diminui a probabilidade de sobrevivência). 

É recomendado o seu uso por um período de 10 anos. 

A colocação da contraceção intrauterina é efetuada após um exame ginecológico 

completo e pode ser realizada em qualquer altura do ciclo menstrual. Após 

colocação é aconselhável controlo ecográfico ao fim de 3 meses e, seguidamente, 

anualmente. [37, 41] 

 

7.5.2.5 Métodos barreira 

 

Os métodos barreira são métodos que se caracterizam por bloquearem fisicamente 

a entrada dos espermatozoides na cavidade uterina. 

 

Em 2015, a Organização Mundial de Saúde menciona que o correto uso do 

preservativo masculino deve ser aconselhado na população com risco de 

transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

 

 

 

Preservativo masculino 

Produzidos em latex, poliuretano ou silicone demonstram uma eficácia de cerca de 

98% quando utilizado corretamente. O preservativo masculino, como referido 

anteriormente, tem a capacidade de proteção contra DST (vírus da sida, vírus da 

hepatite B, clamídia, gonorreia, vírus do papiloma humano, sífilis e herpes genital). 

Não é recomendado o uso simultâneo do preservativo masculino e espermicidas 

nem o uso simultâneo do preservativo masculino e preservativo feminino. [38, 40] 
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Preservativo feminino 

Constituído por poliuretano ou nitrilo possui uma taxa de eficácia um pouco inferior 

ao masculino, ronda os 93% quando aplicado corretamente. Oferece, tal como o 

masculino, proteção contra DST, no entanto, possui menor probabilidade de rutura 

e confere, ainda, proteção da vulva. [38, 40] 

 

Diafragma 

Constituído por silicone ou latex pode ser reutilizável até 3 anos (se limpo 

devidamente). Relativamente à eficácia, a sua taxa de sucesso ronda os 94% 

contudo, este método apresenta dificuldade de colocação o que leva a que a taxa 

de insucesso aumente para os 16%. Após colocado, não deve permanecer mais de 

24 horas no colo do útero, mas, após a relação sexual deve ser mantido entre 6 a 

24 horas para aumentar o sucesso do método.  

Este método está muitas vezes relacionado com o aumento infeções a nível do trato 

urinário. [40] 

 

Espermicidas 

Espermicidas são substâncias químicas responsáveis pela inativação de 

espermatozoides. Em Portugal é comercializado o Cloreto de Benzalcónio sob a 

forma de comprimidos vaginais. O uso de espermicidas exclusivamente não 

confere contraceção eficaz pelo que é recomendado o uso simultâneo com outro 

método. 

Uma vez que este método provoca alterações do epitélio vaginal pode levar a um 

aumento do risco de infeção por VIH. [41] 

 

7.5.2.6 Métodos de esterilização 

 

Os métodos cirúrgicos (esterilização feminina ou masculina) são considerados 

métodos contracetivos definitivos. A esterilização feminina denomina-se laqueação 

de trompas enquanto a masculina consiste numa vasectomia. 

A legislação portuguesa define que a esterilização voluntária apenas pode ser 

realizada em indivíduos com idade superior a 25 anos e perante declaração 
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devidamente assinada. Caso o procedimento cirúrgico seja realizado por ordem 

médica não existe limite de idade. [37, 39] 

 

7.6 Intervenção  

 

No âmbito do projeto realizado acerca dos métodos contracetivos elaborei uma 

apresentação em PowerPoint e um questionário (Anexo 3), tendo no dia 1 de junho 

feito uma intervenção na Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo, numa 

turma de 11º ano, cujo objetivo era sensibilizar os jovens para o uso responsável 

de métodos contracetivos. 

Durante a sessão os jovens demonstraram-se interessados e curiosos 

relativamente ao tema, tendo apresentado as dúvidas que iam surgindo ao longo 

da apresentação. 

Verifiquei que os jovens desconheciam alguns dos métodos existentes, subsistindo 

ainda dúvidas sobre as diferenças entre contraceção de emergência e aborto.  

Após a apresentação foi entregue aos jovens um questionário elaborado para que 

de forma anónima respondessem ao mesmo. A análise dos dados recolhidos foi 

realizada com recurso ao Microsoft Excel (Anexo 4) 
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8 Diabetes 

 

8.1 Contextualização 

Durante o meu estágio curricular verifiquei que a maioria dos medicamentos 

vendidos na FBB eram antidiabéticos orais e insulina. Este facto alertou-me para a 

prevalência e incidência desta patologia. Por este motivo, tomei a iniciativa de 

elaborar um flyer explicando a diabetes mellitus (DM) e oferecendo receitas 

culinárias saudáveis com baixo teor em açúcar e gordura (Anexo 5). 

 

8.2 Enquadramento teórico 

  

A diabetes mellitus é uma doença caracterizada por um aumento dos níveis séricos 

de glucose afetando ainda o metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e 

proteínas. [42] 

Com o crescimento exponencial da obesidade mundial, a predominância de 

diabetes mellitus tipo 2 é crescente, afetando mais de 370 milhões de pessoas 

mundialmente. Os problemas micro e macrovasculares que advêm da DM 

continuarão em ritmo crescente, muitas vezes devido ao desconhecimento desta 

patologia. [43] 

Dado o impacto atual da DM, com o intuito de diminuir a morbilidade e mortalidade 

dos doentes é fundamental efetivar medidas curativas e preventivas e informar e 

educar estes pacientes relativamente aos cuidados especiais a ter relativamente a 

esta doença. [44] 

 

8.3 Epidemiologia 

 

Em Portugal a prevalência de DM é de 13,3% (56% diagnosticada e 44% não 

diagnosticada), ou seja, mais de um milhão de portugueses é portador da doença. 

Em termos de prevalência por género, nos homens é de 15,9% enquanto que nas 

mulheres é de 10,9%. [44,45] 

A insuficiência renal, trombose, cegueira, enfarte do miocárdio, acidente vascular 

cerebral e amputação de membros inferiores são complicações causadas de DM.  
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Em 2012, cerca de 2,2 milhões de mortes foram atribuídas a um estado de 

hiperglicémia e em 2015, aproximadamente 1,6 milhões de mortes foram causadas 

pela DM. Em 2030, segundo a OMS, a DM será a sétima principal causa de morte. 

[42] 

 

8.4  Fisiopatologia 

 

A insulina e o glucagon são hormonas produzidas pelo pâncreas endócrino e, em 

conjunto, têm como objetivo a manutenção dos níveis de glucose constantes. [46] 

A insulina é responsável pela entrada de glucose nas células onde é depois 

armazenada sob a forma de glicogénio. O glucagon estimula a gliconeogénese 

(conversão de glicogénio em glucose, no fígado) sempre que se verifica uma 

diminuição dos níveis séricos de glucose. [44] 

A DM é um distúrbio metabólico que se caracteriza por um aumento da 

concentração da glucose sanguínea. 

A OMS define 4 categorias diferentes de DM: 

 DM tipo 1; 

 DM tipo 2; 

 DM gestacional; 

 Outros tipos de DM. 

 A DM tipo 1 caracteriza-se por ser um processo autoimune (marcado pela 

presença de anticorpos anti células dos ilhéus (ICA), anti –descarboxilase do ácido 

glutâmino (anti-GAD), anti-insulina (IAA) e anti-tirosina fosfatase de descarboxilase 

do ácido glutâmico) que leva à destruição das células β das ilhotas de Langerhans 

do pâncreas. Deste modo, verifica-se, geralmente, um défice absoluto da 

concentração de insulina. [44] 

Neste tipo de DM os pacientes são dependentes de insulina e o tratamento é 

vitalício.  

O aparecimento dos sintomas na fase juvenil e em jovens adultos é súbito e 

repentino enquanto que nos adultos a doença evolui lentamente dificultando deste 

modo o diagnóstico. [44] 

A maioria da população mundial apresenta DM tipo 2. Neste tipo de diabetes 

existem duas grandes causas para o aumento dos níveis de glicémia no sangue: 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Isabel Melo  

38 
 

 Verifica-se o fenómeno designado “resistência à insulina”, ou seja, a eficácia 

da insulina diminui ao longo do tempo – Esta resistência verifica-se antes de 

aparecer a DM. Primeiramente e devido ao estilo de vida levado o organismo 

torna-se, gradualmente, mais resistente à insulina. Para contrabalançar, o 

pâncreas aumenta a produção de insulina regularizando os níveis séricos de 

glicémia. Em certos casos o pâncreas, lentamente, deixa de conseguir 

produzir insulina suficiente e a glicémia começa a ficar descontrolada. Este 

fenómeno dá origem à DM tipo 2. 

 A produção de insulina por parte do pâncreas vai diminuindo de uma forma 

anormal. 

O desenvolvimento de DM tipo 2 está dependente da junção de vários fatores de 

risco podendo ser eles modificáveis como a alimentação e a atividade física ou não 

modificáveis como história familiar, etnia ou mesmo a idade do indivíduo. [46]   

Podemos considerar os seguintes fatores como fatores de risco para o 

desenvolvimento da patologia [47]:  

 História familiar; 

 Sedentarismo; 

 Idade superior a 40 anos; 

 Peso excessivo; 

 Obesidade visceral; 

 Doença cardíaca; 

 Tolerância reduzida à glucose; 

 Hipertensão arterial; 

 Dislipidémia; 

 Diabetes gestacional; 

 Fármacos que levem ao aumento da resistência à insulina. 

 

A longo prazo, o aumento de glicémia tende a afetar órgãos alvo como o coração, 

olhos, rins e ainda os vasos sanguíneos e leva a complicações como [48]: 

 Doenças cardiovasculares: doenças coronárias, acidente vascular cerebral 

e enfarte agudo do miocárdio. 

 Nefropatia: danos nos vasos sanguíneos podem conduzir a insuficiência 

renal que se torna irreversível na fase final da patologia. 
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 Neuropatia: neuropatia periférica (dormência e dor nos pés), neuropatia 

autonómica (disfunção cardíaca e da bexiga).  

 Retinopatia: observa-se danos nos vasos sanguíneos da retina podendo 

conduzir a cataratas, glaucoma ou mesmo cegueira. 

 Pé diabético: pode verificar-se uma diminuição da sensibilidade a possíveis 

feridas na zona dos pés levando, por vezes, a amputações. 

 

Na fase final da gravidez pode verificar-se um aumento dos níveis séricos da 

glicémia, diabetes gestacional. Após o parto os valores tendem a regularizar, mas, 

há que ter em consideração que mulheres que tenham tido diabetes gestacional 

são mais suscetíveis de padecer de DM tipo 2 no futuro. [48] 

 

8.5  Diagnóstico da DM 

 

Podemos considerar que uma pessoa tem DM quando: 

o Glicémia em jejum (8h de jejum) ≥ 126 mg/dl; 

o Glicémia ocasional ≥ 200 mg/dl; 

o Glicémia ≥ 200 mg/dl na prova de tolerância oral à glucose (PTGO). [49] 

 

Hemoglobina glicada A1c ≥ 6,5% - este valor, apesar de inicialmente não estar 

padronizado, reflete os níveis de glucose ligados aos eritrócitos. A hemoglobina tem 

tempo de vida de 2 a 3 meses e, após esse tempo, tal como outras células é 

destruída no baço. A ligação da glucose aos eritrócitos é irreversível pelo que a 

hemoglobina permanecerá glicada até a sua destruição. [50] 

Os valores sanguíneos confirmam o diagnóstico, no entanto este é primeiramente 

baseado em diversos sintomas que a pessoa possa apresentar. [51] 

 Polidipsia e poliúria: o aumento da concentração de glucose no sangue torna 

o meio hipertónico. Como consequência a ingestão de água é superior. Para 

além disso, a glucose é excretada pela via urinária, tornando a urina 

hipertónica e aumentando a excreção de água. 

 Polifagia: como referido anteriormente, a insulina é responsável pela entrada 

da glucose nas células. O défice de insulina altera o metabolismo celular 
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fazendo com que os músculos esgotem mais rapidamente a sua energia, 

fazendo com que o indivíduo sinta fome. 

 Perda de peso: uma vez que se verifica uma alteração no metabolismo, a 

fonte de energia utilizada pelos órgãos e músculos são os lípidos 

armazenados na gordura e músculos. 

 Fadiga: a falta de glucose a nível celular origina um cansaço superior nos 

indivíduos. 

 Visão turva: os níveis séricos de glucose provocam uma redução do fluído 

cristalino. 

 Comprometimento do sistema cardiovascular e imunitário: infeções 

recorrentes e/ou lenta cicatrização de feridas. 

 

8.6 Objetivos e tratamento 

 

Em termos gerais, os principais objetivos terapêuticos no controlo da DM são a 

diminuição da mortalidade, diminuição dos sintomas associados à hiperglicémia 

(sede, enjoos ou cefaleias) e atraso do aparecimento de complicações a longo 

prazo. O objetivo do tratamento, em termos de valores séricos, é que não sejam 

ultrapassados os seguintes parâmetros bioquímicos [52]:  

o Glicémia pré-prandial: 70-130 mg/dl; 

o Glicémia pós-prandial: < 180 mg/dl; 

o Hemoglobina glicada: <7%, contudo indivíduos com idade avançada pode 

ser considerado um valor < 8%; 

o Colesterol LDL: < 100 mg/dl; 

o Triglicerídeos: < 150 mg/dl; 

o Tensão arterial: < 130/80 mmHg. 

 

O tratamento da DM pode passar por medidas não farmacológicas, farmacológicas 

ou ambas. 

 

Tratamento não farmacológico 

As medidas não farmacológicas são dirigidas aos fatores de risco modificáveis. A 

primeira linha de tratamento para a maior parte dos doentes com DM tipo 2 passa 
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pela modificação da dieta e prática de exercício físico de, no mínimo, 150 minutos 

semanais. [50] 

 

Tratamento farmacológico 

Muitas vezes as medidas não farmacológicas não são suficientes pelo que o 

tratamento deve passar por medidas farmacológicas. A primeira linha de tratamento 

para doentes com DM tipo 2 passa pela monoterapia com metformina (fármaco que 

é indicado em obesos uma vez que não provoca aumento de peso e que demonstra 

diminuição de problemas cardiovasculares) controlando regularmente os níveis 

séricos de glucose. Contudo, caso os doentes possuam HbA1c ≥ 9% a monoterapia 

pode não ser eficaz sendo necessário, muitas vezes, recorrer a uma terapêutica 

combinada. [50] 

Os antidiabéticos existentes no mercado são: 

 Insulina, metformina, sulfonilureias, glinidas, glitazonas, inibidores da α – 

glucosidase, inibidores da dipeptidilpeptidase IV e análogos do GLP -1. 

Dentro dos fármacos existentes podemos encontrar 3 mecanismos de ação 

diferentes: 

 Sulfonilureias, glinidas, inibidores de dipeptidilpeptidase IV (embora que 

dependentes da concentração sérica de glucose) e análogos de GLP-1 (que 

diminui a libertação de glucagon) estimulam a secreção da insulina; 

 A metformina e as glitazonas atuam pela diminuição da resistência à 

insulina; 

 Os inibidores da α – glicosidases reduzem e atrasam a absorção da glucose. 

Quando a terapêutica oral é insuficiente, é necessário a terapia com insulina. O 

recurso a este método deve ser feito com cautela e monitorizando os níveis séricos 

de glucose regularmente. [53-58] 

 

8.7 Principais cuidados 
 

Alimentação: 

Alimentos ricos em fibras tais como frutas, legumes e verduras devem fazer parte 

de uma alimentação rica e variada. Açúcares, alimentos processados e ácidos 

gordos saturados devem ser evitados ao máximo. [50] 
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Controlo da glicémia: 

É muito importante o controlo dos níveis séricos da glucose adaptando a 

regularidade das medições às necessidades individuais e objetivo terapêutico 

estabelecido, no caso da DM tipo 2. [59]. Relativamente aos pacientes com DM tipo 

1 as medições devem ser realizadas 3 vezes por dia. [60] 

Hipoglicémia: 

É considerado hipoglicémia quando os níveis séricos de glucose são inferiores a 

70 mg/dl. A administração em demasia de antidiabéticos orais ou insulina podem 

levar a uma diminuição acentuada dos níveis de glucose no sangue podendo, em 

certos casos, atingir-se a hipoglicémia, tal como uma alimentação irregular, 

exercício físico extremo e ingestão de bebidas alcoólicas. [61] 

Administração de insulina: 

A insulina pode ser administrada (injetável) na região do braço, coxa, nádegas e 

abdómen (no mínimo a 5 cm do umbigo). É necessário a rotação do local de 

administração de modo a prevenir alterações no tecido adiposo da qual poderá 

resultar uma diminuição da absorção da insulina. [62] 

Exercício físico: 

Prática de exercício físico regular possui diversos benefícios como perda de peso, 

controlo da tensão arterial e colesterol e na DM. É aconselhada a prática de 

exercício durante 30 minutos diários. [48] 

 

8.8  Intervenção 

 

Uma vez que a prevalência da DM tipo 2 tem vindo a aumentar ao longo dos anos, 

é necessário alertar e educar a população para os problemas relacionados com 

esta patologia. Por este motivo realizei o projeto acima descrito de modo a 

consciencializar os utentes da FBB para as consequências da DM tipo 2 e 

demonstrando que é possível uma alimentação saudável e agradável. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Lineares de dermocosmética e dos destaques do mês 

 

Anexo 2: Zona de atendimento 

 

Anexo 3: Formação acerca de métodos contracetivos: Powerpoint 
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Anexo 4: Formação acerca de métodos contracetivos: Análise do inquérito 

 

48%
52%

SEXO

Masculino Feminino

48%
52%

IDADE

15 16
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100%

0%

APRESENTAÇÃO ÚTIL

Sim Não

100%

0%

IMPORTANTE E CLARA A 
ABORDAGEM DO TEMA

Sim Não

43%

57%

CONHECIMENTO DE TODOS 
OS MÉTODOS 

APRESENTADOS

Sim Não
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MÉTODOS MENOS CONHECIDOS

Sistema transdérmico Temperatura muco cervical

Diafragma Intrauterinos Anel vaginal

Espermicida Progestativo injetável Progestativo subcutâneo
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MÉTODOS QUE DESPERTARAM MAIS 
CURIOSIDADE

Métodos cirurgicos
Calendário
Sistema transdérmico
Métod intrauterinos
Contraceção hormonal de longa duração
Preservativo feminino
Anel vaginal
COC
Diafragma
Espermicida
Métodos barreira
Progestativo injetavel
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Anexo 5: Formação acerca da diabetes mellitus 
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