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Resumo 
 No âmbito do Mestrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, realizei o meu estágio na Farmácia Barreiros Bessa. O estágio em 

farmácia comunitária permite aplicar na prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo 

dos 5 anos do Mestrado Integrado. Torna-se, assim, essencial conseguir transmitir no 

atendimento ao balcão todo o conhecimento científico adquirido, adaptando a linguagem ao 

utente. Deste modo, é importante dinamizar iniciativas relevantes e adequadas à população e às 

necessidades da farmácia, surgindo neste âmbito os projetos desenvolvidos durante o estágio. 

 O presente relatório descreve a minha experiência ao longo dos 6 meses de estágio, 

assim como o funcionamento da farmácia e as atividades realizadas no dia-a-dia. Além disso 

está também contida neste relatório, toda a informação relativa aos projetos que desenvolvi e 

respetivas intervenções farmacêuticas na Farmácia Barreiros Bessa.  

 Durante o estágio desenvolvi dois projetos, nomeadamente na área da saúde sexual, 

abordando o tema das doenças sexualmente transmissíveis e métodos contracetivos e também 

na área da infertilidade. Estes projetos aliaram-se a outras atividades promovidas pela farmácia, 

nomeadamente rastreios cardiovasculares, nos quais participei ativamente, tendo contribuído 

para o sucesso do meu estágio. 
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Introdução 
 

 O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Barreiros 

Bessa (FBB), no Porto. A duração do mesmo foi de 6 meses (entre setembro de 2018 e fevereiro 

de 2019), tendo sido orientada pela Dra. Inês Teixeira. O horário realizado na FBB foi de segunda 

a sexta feira, entre as 9h e as 17h, com pausa de 1h para almoço. 

 O presente relatório é composto por duas partes distintas, sendo a primeira parte 

referente à minha experiência na FBB e às atividades inerentes à mesma e a segunda parte 

composta pela descrição dos temas e projetos desenvolvidos ao longo do estágio. 

 Na tabela 1 está representado o cronograma do período de estágio. 

 

Tabela 1: Cronograma do período de estágio 

 SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

Integração e adaptação ao espaço de trabalho       

Receção e conferência de encomendas       

Armazenamento e gestão de stocks       

Organização de receituário e faturação       

Acompanhamento de atendimentos ao balcão       

Determinação de parâmetros físicos e 

bioquímicos 

      

Gestão de reservas       

Regularização de notas de crédito e gestão de 

devoluções 

      

Participação em formações       

Realização de encomendas instantâneas e por 

telefone 

      

Atendimento acompanhado       

Atendimento autónomo       

Rastreios Cardiovasculares       

Projeto I: “IST – Como prevenir?”       

Projeto II: “Infertilidade”       
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PARTE I: A FARMÁCIA 
 

1. Farmácia Barreiros Bessa 
1.1.  Localização e Estrutura externa  

A FBB localiza-se na Rua o Primeiro de Janeiro, número 424, no Porto. Nas redondezas 

da FBB podemos encontrar várias clínicas, entre elas o Centro de Genética da Reprodução 

Professor Alberto Barros, a Clínica do Bessa (que integra várias especialidades clínicas) e a 

Clínica Mário Santos - Arte Veterinária. Nas imediações da FBB encontramos ainda a Escola 

Secundária 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico Clara de Resende, a Escola Secundária Fontes 

Pereira de Melo, o Boavista Futebol Clube, o Estádio do Bessa e várias habitações. 

No seu exterior, a FBB encontra-se sinalizada através de uma cruz verde luminosa, um 

painel verde e bandeiras com o respetivo nome. O acesso à farmácia é feito através de uma 

rampa, de modo a facilitar a entrada a utentes com mobilidade reduzida. A FBB dispõe ainda 

de um parque de estacionamento gratuito para utentes. 

A FBB é ainda composta por duas montras de vidro, separadas por uma porta 

automática, onde são expostas as campanhas em vigor e/ou outros materiais publicitários. 

 

1.2.  Horário de Funcionamento 
A FBB encontra-se em funcionamento 365 dias por ano, sendo o horário de 

funcionamento de segunda a sexta feira entre as 8 horas e 30 minutos e as 22 horas, e ao 

fim de semana e feriados entre as 9 horas e as 22 horas. A FBB encontra-se inserida no 

regime de rotatividade de serviços estando nesses dias aberta ao público durante 24 horas. 

 

1.3. Recursos Humanos 
A correta gestão dos recursos humanos é de extrema importância na gestão de uma 

farmácia. Na FBB há uma estrutura organizada, de modo a que o serviço prestado seja de 

qualidade e promovendo sempre um bom ambiente de trabalho.  

A FBB pertence a um grupo de farmácias, o “Grupo Barreiros”, o qual inclui a Farmácia 

Barreiros (FB), a Farmácia de Santa Catarina (FSC), a Ótica Barreiros e a Ortopedia Barreiros. 

A equipa da FBB é composta por 5 profissionais de saúde, estando cada elemento 

identificado através de um cartão de identificação onde consta o seu nome e a respetiva função. 

A equipa de profissionais da FBB é composta por: 

• Dra. Alexandra Vieira – Diretora Técnica (DT); 

• Dra. Inês Teixeira – Farmacêutica e Diretora de loja; 

• Dra. Joana Sousa – Farmacêutica Substituta; 

• Dra. Cláudia Pinto – Farmacêutica Substituta; 

• Patrícia Gomes – Técnica de Farmácia; 
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1.4. Perfil dos Utentes 
Dada a localização da FBB, a maioria dos utentes que frequentam a farmácia são clientes 

habituais, demonstrando assim o elevado grau de confiança nos serviços prestados. Alguns dos 

utentes possuem protocolos especiais, podendo usufruir de descontos adicionais na farmácia. 

Há ainda clientes fidelizados a alguns dos serviços prestados, como por exemplo as consultas 

de nutrição. 

Estando numa zona de passagem bastante movimentada, há ainda uma percentagem de 

utentes ocasionais.  

Sendo uma farmácia de referência para a dispensa de medicamentos de fertilidade, muitos 

casais em tratamento escolhem a FBB para a aquisição, administração e/ou esclarecimento de 

dúvidas relativamente à sua medicação. 

 

1.5. Instalações e Equipamentos 
As instalações da FBB estão especificamente adaptadas, garantindo a segurança e 

conservação dos medicamentos e proporcionando condições de trabalho e atendimento 

ajustadas às necessidades dos utentes e dos colaboradores. 

No seu interior a farmácia é dividida em várias áreas distintas: a área de atendimento ao 

público, os gabinetes de apoio ao utente, a área de receção de encomendas, o armazém, o 

gabinete da DT, o laboratório, a copa e as casas de banho.  

 
1.5.1. Área de atendimento ao público 
Na FBB a área de atendimento ao público é ampla, bem iluminada, possui ar 

condicionado e música ambiente, proporcionando um ambiente acolhedor e favorável à 

comunicação entre o utente e o farmacêutico. Além disso, é composta por mobiliário simples e 

funcional, facilitando a circulação do utente em segurança. 

Ao entrar na FBB os utentes deparam-se com uma gôndola central contendo produtos 

em campanhas promocionais ou de destaque sazonal. Em seu redor encontra-se uma ampla 

área de lineares, contendo produtos de dermocosmética, capilares, puericultura e maternidade, 

higiene oral, dispositivos médicos e produtos dietéticos. A farmácia possui ainda uma balança 

que determina simultaneamente o peso, a altura e o índice de massa corporal (IMC). 

Na zona de atendimento há 3 balcões, estando cada um deles devidamente equipado 

com um computador, uma impressora e um leitor ótico de código de barras. Sobre os balcões 

encontramos alguns produtos inseridos em campanhas promocionais ou com descontos 

adicionais. No linear atrás dos balcões estão inseridos alguns produtos de venda livre, 

nomeadamente suplementos alimentares, medicamentos de uso veterinário (MUV) e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), organizados segundo indicação 

terapêutica.  
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1.5.2. Gabinetes de apoio ao utente 
Na FBB há 3 gabinetes de apoio ao utente que permitem criar um ambiente mais 

acolhedor e privado sempre que se justifique. 

O primeiro gabinete destina-se à medição de parâmetros físicos e bioquímicos, como a 

medição da pressão arterial (PA) e a determinação do colesterol total (CT), glicemia, e 

triglicerídeos (TG). O segundo gabinete é onde se realizam as consultas de nutrição, efetuadas 

semanalmente por uma nutricionista. No terceiro gabinete são administrados alguns 

medicamentos injetáveis, por um farmacêutico com formação adequada e reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos (OF). 

 

1.5.3.  Área de receção de encomendas 
Esta área é constituída por um amplo balcão no qual estão instalados um computador e 

um leitor ótico de código de barras. É aqui que se rececionam, conferem e efetuam as 

encomendas enviadas pelos fornecedores, assim como a marcação de preço de produtos não 

marcados. 

 

1.5.4. Armazém 
Neste setor podemos encontrar várias gavetas e prateleiras nas quais são armazenados 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM. Todos os medicamentos são 

organizados por ordem alfabética de marca comercial e segundo a sua forma farmacêutica. 

No armazém da FBB os produtos estão organizados de acordo com as seguintes 

categorias: comprimidos e cápsulas, pílulas e dispositivos intrauterinos, saquetas, injetáveis, 

psicotrópicos (em local seguro e segregado dos restantes) e produtos de protocolo, ampolas, 

colírios e gotas, vaginais, cremes, pomadas e géis, supositórios, xaropes, produtos de higiene 

íntima, seringas, material de penso e ligaduras, tópicos, produtos capilares, chás, suplementos 

alimentares, homeopáticos, dispositivos médicos e todos os excessos de stocks das áreas de 

exposição (stock passivo). 

Os medicamentos genéricos (MG) de venda mais frequente encontram-se armazenados 

numa estante distinta, de mais fácil acesso aquando do atendimento, estando dispostos por 

ordem alfabética da denominação comum internacional (DCI). 

Encontramos ainda 3 frigoríficos destinados ao armazenamento de medicamentos cujas 

características de termossensibilidade obrigam a uma conservação entre os 2ºC e os 8ºC. É aqui 

que encontramos vacinas, insulinas e derivados, e injetáveis utilizados em tratamentos de 

fertilidade. 

 
1.5.5. Gabinete da Diretora Técnica 
Na FBB existe um gabinete destinado à DT onde se efetua o armazenamento do 

receituário e de outros documentos essenciais para o bom funcionamento da farmácia. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
Farmácia Barreiros Bessa 

	

Marta Canelas Pereira Lopes Pedroso 	 5	

1.5.6. Laboratório 

Na FBB não é comum a preparação de MM, sendo os mesmos preparados nos 

laboratórios de manipulados tanto da FB como da FSC, e sendo posteriormente enviados para 

a FBB. No entanto, a farmácia apresenta um espaço destinado à manipulação e realização de 

determinadas fórmulas magistrais e oficinais, com equipamento necessário e obrigatório, assim 

como condições de iluminação, temperatura e humidade adequadas. Este espaço possui ainda 

matérias-primas, devidamente rotuladas e armazenadas por ordem alfabética no armário de 

reagentes e matérias-primas. 

É neste espaço que são efetuadas preparações extemporâneas, como xaropes e 

suspensões orais. 

 

1.5.7. Copa e Casas de banho 

Por fim, na FBB encontramos ainda uma copa destinada a refeições rápidas, com cacifos 

para o acondicionamento dos artigos pessoais de cada funcionário. A farmácia possui ainda duas 

casas de banho, tanto para utentes como colaboradores.  

 

2. Gestão em Farmácia Comunitária 
2.1. Sistema Informático  
O software informático usado na FBB é o Sifarma 2000â, desenvolvido pela Global 

Intelligence Technologies (GLINTT). Este software tem como principais objetivos facilitar a 

gestão do produto, desde a sua entrada até à sua saída da farmácia. 

O Sifarma 2000â é o software onde são executados todos os atendimentos ao público. Além 

disso, este programa permite também controlar os níveis de stock dos produtos (incluindo os 

consumos médios de cada um e quais os que têm uma menor rotação), visualizar as margens 

de comercialização, os preços de custo, os impostos sobre o valor acrescentado (IVA) e os 

preços de venda ao público (PVP), consultar estatísticas relativas a compras e vendas, realizar 

encomendas diárias e instantâneas, consultar as vendas efetuadas e regularizar vendas 

suspensas, realizar listas de inventário e mapas para o controlo de prazos de validade, 

rececionar encomendas e efetuar devoluções, criar reservas de produtos e criar fichas pessoais 

para os diversos utentes, entre outras funções. 

Além das suas diversas funções, o Sifarma 2000â possui uma vasta base de dados com 

informações científicas relativas aos diversos produtos comercializados na farmácia, tornando 

possível a consulta da composição qualitativa e quantitativa de um dado medicamento, assim 

como as possíveis reações adversas que este possa causar (e a sua frequência), as 

contraindicações à sua utilização, as interações medicamentosas, a posologia e doses 

recomendadas, as precauções e as indicações terapêuticas. O software permite ainda que cada 

colaborador da FBB possua o seu próprio código de acesso para uma melhor rastreabilidade das 

atividades diárias. 
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2.1.1. Gestão de Stocks 
Para o bom funcionamento e sustentabilidade de uma farmácia comunitária é imprescindível 

a correta gestão de stocks, evitando erros, quer por defeito (traduzindo-se em rutura de stock) 

quer por excesso (representando um empate de capital).  

Deste modo, é importante adequar o stock mínimo e máximo de cada produto 

individualmente, tendo em conta a procura pelo mesmo, a sua rotatividade, o prazo de validade, 

a sazonalidade, eventuais bonificações do fornecedor ou laboratório e o espaço disponível para 

o seu armazenamento. 

O Sifarma 2000â assume um papel crucial na correta gestão de stocks, uma vez que torna 

possível a consulta do histórico de compras e vendas de cada produto, elaborando assim 

propostas automáticas de encomenda, à medida que os produtos vão sendo vendidos e os 

stocks mínimos vão sendo atingidos. 

 
2.2. Encomendas 

2.2.1. Realização de encomendas 
A FBB trabalha com 3 distribuidores grossistas preferenciais: Alliance Healthcare, 

Cooprofar e OCP.  

As encomendas são realizadas pelo chefe de equipa em dois períodos distintos de cada 

dia: até às 13 horas (para que os produtos sejam enviados da parte da tarde) ou no final de cada 

dia (para uma entrega na manhã seguinte). As encomendas diárias são inicialmente propostas 

pelo sistema informático e posteriormente revistas e alteradas de modo a satisfazer as 

necessidades da farmácia e dos utentes. No caso de se tratar de um pedido urgente ou de um 

produto em falta pode ser efetuada uma encomenda instantânea ou através do telefone. 

É ainda possível efetuar compras diretas aos laboratórios, podendo a farmácia beneficiar 

de descontos e/ou bonificações. Estas compras, porém, não são entregues no próprio dia, 

devendo ser feitas com alguma antecedência. Nestes casos a encomenda é formalizada através 

de uma nota de compra, que é conferida aquando da receção dos produtos. 

 

2.2.2. Receção e conferência de encomendas 
As encomendas são entregues pelos fornecedores em contentores próprios para o 

transporte de medicamentos, estando os medicamentos de frio acondicionados em contentores 

isotérmicos apropriados. Todas as encomendas são acompanhadas por uma guia de remessa 

ou fatura (original e duplicado), onde são discriminados alguns parâmetros, tais como: o número 

da fatura, a data de entrega, os dados (nome, morada e número de contribuinte) da farmácia e 

do fornecedor, o código nacional do produto (CNP) de cada produto, o nome de cada produto e 

o respetivo contentor na qual se encontra armazenado, a quantidade pedida e enviada, o preço 

de venda à farmácia (PVF) e o PVP, a taxa de IVA, o valor total da fatura e uma lista com os 

produtos temporariamente indisponíveis ou esgotados. 
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Aquando da chegada de uma encomenda, esta deve ser rececionada no local próprio 

para o seu efeito. No caso de se tratar de uma encomenda realizada através do Sifarma 2000â, 

esta deve ser selecionada no separador “Receção de Encomendas”, posteriormente introduz-se 

o número da fatura e o valor total a liquidar e os produtos são inseridos por leitura ótica ou 

manualmente através do respetivo CNP. Ao inserir cada produto é crucial verificar a sua data de 

validade e conferir se o preço impresso na cartonagem (PIC) coincide com o PVP inserido no 

sistema. É ainda importante verificar a integridade de todas as embalagens, se todas as 

embalagens debitadas foram efetivamente enviadas, atualizar os PVF, as margens de 

comercialização e, se necessário, os PVP.  

Caso haja alguma inconformidade (por exemplo: remarcação de PVP, erro no pedido, 

fora do prazo, produto alterado, embalagem incompleta, embalagem danificada, pedido por 

engano, produto não enviados ou não debitado, entre outras), regista-se a situação em causa, 

notificando o fornecedor e, se necessário, procede-se à devolução do produto. 

No final é necessário conferir se o valor total da fatura está de acordo com o valor 

calculado informaticamente e proceder à marcação dos produtos cujo PVP não esteja impresso 

na embalagem. 

No caso de se tratar de um produto novo é importante indicar qual o seu fornecedor 

preferencial, o seu stock máximo e mínimo e adicionar os códigos alternativos respetivos, de 

modo a facilitar a sua identificação. 

Quando as encomendas são efetuadas telefonicamente ou diretamente ao laboratório, 

é necessário gerá-la no sistema antes de poder ser rececionada, utilizando o separador “Gestão 

de Encomendas”. No caso das compras diretas é crucial conferir a nota de compra e se todas 

as condições da fatura coincidem com as condições acordadas com o respetivo laboratório. 

 
2.2.3. Marcação de preço e armazenamento  
Na farmácia comunitária são vendidos dois tipos de produtos: aqueles cujo PVP está 

previamente definido, não podendo ser alterado, e aqueles cujos preços são estabelecidos pela 

farmácia, tendo em consideração uma determinada margem de lucro e o IVA dos mesmos.  

Para os produtos em que o PVP é estipulado pela FBB é necessária a impressão de uma 

etiqueta contendo essa informação.  

De modo a respeitar as boas práticas de farmácia, o armazenamento é feito tendo em 

conta as condições de iluminação, temperatura e humidade requeridas por cada produto, para 

que, aquando da sua dispensa, os medicamentos estejam nas melhores condições. Na FBB 

todos os parâmetros anteriormente referidos são controlados e registados diariamente pelo chefe 

de equipa. 

A organização de todas as gavetas, prateleiras e lineares baseia-se no princípio de “First 

Expired, First Out”, dando sempre prioridade na dispensa dos produtos que apresentem um 

prazo de validade mais curto. Quando os produtos não apresentam o prazo de validade impresso 

na embalagem, a regra que se utiliza é a “First In, First Out”, significando assim que os produtos 

que já se encontram há mais tempo na farmácia são os primeiros a ser dispensados. 
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O correto armazenamento de todos os medicamentos e consequente reconhecimento 

do espaço é fulcral para que o atendimento ao utente seja eficiente e rápido, evitando falhas 

desnecessárias aquando da dispensa. 

 

2.2.4. Reserva de produtos 
Na FBB a reserva de produtos é um procedimento habitual. Para tal é obrigatório o 

preenchimento de um documento contendo o nome e contacto telefónico do utente (para 

posterior aviso aquando da receção do produto), o nome do produto requerido, assim como o 

seu CNP e quantidade desejada, a data da reserva e o colaborador responsável pela mesma. 

Após o preenchimento em papel é ainda necessário criar uma reserva no Sifarma 2000â para 

que, aquando da chegada das reservas estas sejam marcadas com um “R”. 

Após a receção do produto reservado este é colocado numa prateleira específica, 

anexado ao talão da reserva correspondente e o utente é avisado.  

Caso o cliente deseje efetuar o pré-pagamento do produto reservado o procedimento é 

ligeiramente diferente: é preenchido um ficheiro informático com os dados do utente e do produto 

pago e o utente recebe papel comprovativo do pagamento do produto, que deverá utilizar 

aquando do seu levantamento. O produto fica com stock negativo até ser rececionado na 

farmácia e, mais uma vez, ser separado numa prateleira específica, anexado ao talão da venda. 

 

2.2.5. Gestão de Devoluções 
No caso de algum produto apresentar inconformidades é necessário devolvê-lo ao 

respetivo fornecedor, acompanhado da respetiva nota de devolução (original e duplicado, ambos 

carimbados e rubricados pelo colaborador que devolveu o produto). A nota de devolução deve 

ser gerada no Sifarma 2000â, indicando o fornecedor, a data da entrega e da devolução, o nome 

do produto e respetivo CNP, o PVF, a quantidade a devolver, o motivo da devolução, e o número 

da fatura que lhe deu origem. Aquando da recolha do produto o motorista assina o triplicado da 

nota de devolução, o qual é armazenado na farmácia para posterior confirmação da respetiva 

nota de crédito. 

Os produtos podem ser devolvidos por inúmeras irregularidades: produtos debitados, 

mas não enviados, produtos enviados, mas não encomendados, embalagens danificadas, 

prazos de validade demasiado curtos, utente desistiu da reserva, produto pedido por engano, 

produtos retirados do mercado, entre outras. 

 

2.3. Controlo de Prazos de Validade 
Na FBB há um controlo periódico dos prazos de validade através de dois métodos: pela 

atualização aquando da receção da encomenda ou pela emissão de uma listagem relativa aos 

produtos com validade curta. No caso das listagens, estas são manualmente confirmadas e 

corrigidas. 

Os produtos com validade curta são então destacados, de modo a que possam ser vendidos 

com maior facilidade, tentando evitar a sua devolução ao fornecedor ou quebra do stock. 
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Para evitar erros de stock realizam-se, periodicamente, contagens físicas. Este 

procedimento consiste na emissão de listagens que são conferidas manualmente, de modo a 

compreender se as quantidades reais são compatíveis com as quantidades apresentadas no 

stock informático. Caso no dia-a-dia sejam detetados erros de stock, estes devem ser registados 

num documento próprio para posterior análise. 

 

3. Dispensa de Medicamentos 

O farmacêutico é o último profissional de saúde que contacta com o utente antes do início 

da farmacoterapia, tendo assim um papel fulcral no esclarecimento de dúvidas relativamente à 

medicação. 

A informação deve ser transmitida ao doente de forma simples e clara, utilizando linguagem 

apropriada. Além da informação oral, esta pode ainda ser transmitida por escrito, indicando nas 

embalagens a posologia adequada e a duração do tratamento. Na FBB são usadas etiquetas de 

cor fluorescente, nas quais são escritas as informações relevantes para o utente, que são 

posteriormente coladas na respetiva embalagem. Este método facilita a utilização da medicação, 

evitando erros desnecessários.  

Sendo a cedência de medicamentos um ato de imensa responsabilidade, este deve ser 

realizado com a maior serenidade e atenção possível. 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são aqueles que apresentam, pelo 

menos uma das seguintes características: “possam constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, 

quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; ou, destinem-se a ser 

administrados por via parentérica”. (1) 

Estes medicamentos apenas devem ser dispensados mediante a apresentação de uma 

prescrição médica válida. 

 

3.1.1. Prescrição Médica 
A receita médica (RM) é um documento essencial para que o farmacêutico possa efetuar 

a dispensa de medicamentos, nomeadamente de MSRM. Esta deve ser prescrita por 

profissionais de saúde devidamente autorizados e habilitados e pode ter dois tipos de 

apresentação: as receitas eletrónicas e as receitas manuais. A RM é obrigatoriamente prescrita 

por DCI, incluindo ainda a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem, o número 

de embalagens e a posologia. (2) 

As receitas manuais são, hoje em dia, prescritas em casos excecionais tais como a 

inadaptação do prescritor, a falência informática, a prescrição no domicílio ou no caso de 
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profissionais que prescrevam um máximo de 40 receitas mensais. Apesar disso, as receitas 

manuais têm ainda alguma rotação a nível da farmácia comunitária, sendo que estas podem 

apenas apresentar 4 linhas por receita e 2 unidades por produto, não podendo ultrapassar um 

total de 4 unidades por receita.  

Para serem válidas, as receitas manuais devem satisfazer alguns requisitos, tendo de 

apresentar as seguintes condições: número da receita, identificação do local de prescrição ou 

respetiva vinheta, identificação do médico prescritor, nome e número de utente ou de beneficiário 

de subsistema, entidade financeira responsável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se aplicável), DCI da substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e número de embalagens, assinatura do prescritor, 

vinheta identificativa do médico prescritor, identificação da especialidade médica, se aplicável, e 

contacto do prescritor. Quando validados todos os pontos anteriores a receita encontra-se em 

condições de ser aviada, tendo uma validade de 30 dias desde a data de emissão. Para além de 

todos os pontos mencionados anteriormente, a receita manual não se pode encontrar rasurada 

(exceto se a rasura se encontrar devidamente rubricada), apresentar caligrafias diferentes ou ser 

prescrita com canetas diferentes ou a lápis e o número de embalagens deve ser escrito em 

cardinal e por extenso. Por fim, apenas é permitida uma única via de uma mesma receita manual. 

Cabe ainda ao médico prescritor assinalar, sempre que necessário, as exceções à 

prescrição por DCI, entre elas: “Exceção a) do nº 3 do art. 6º”, quando a margem ou índice 

terapêutico são estreitos; “Exceção b) do nº3 do art. 6º”, no caso de reação adversa prévia 

reportada ao INFARMED a um determinado medicamento (marca comercial) e a um utente em 

particular; “Exceção c) do nº3 do art. 6º”, quando o tratamento tem uma continuidade superior a 

28 dias. (3) 

As prescrições por via eletrónica são as mais comuns atualmente, sendo mais seguras 

e eficazes, facilitando e agilizando o processo de dispensa de medicamentos, tanto para o 

médico como para o farmacêutico. Estas podem apresentar-se em papel (materializadas) ou sem 

papel (desmaterializadas). As RM desmaterializadas são apresentadas pelo utente através de 

um SMS que contém o número da receita, o código de acesso e dispensa (6 dígitos) e o código 

de direito de opção (4 dígitos).  

No caso das RM eletrónicas não há limite de linhas por receita. No entanto, para 

tratamentos de curta duração, cada produto pode conter até 2 unidades, sendo a validade da 

receita de 30 dias. Por outro lado, no caso de tratamentos crónicos ou de longa duração a receita 

pode conter até 6 unidades por produto, com validade de 6 meses. Além disso, as unidades não 

precisam de ser aviadas todas de uma só vez, como acontece nas receitas manuais, sendo que 

o doente pode ir levantando os medicamentos consoante a sua necessidade. Este sistema 

eletrónico é bastante vantajoso, quer para o utente como para o farmacêutico, evitando erros na 

dispensa, devido à verificação dos produtos no final da venda, através do CNP. 
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3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
Devido às suas características farmacológicas, os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes merecem um maior controlo na sua dispensa. Uma vez são substâncias 

quimicamente potentes, podem causar dependência e danos a nível do sistema nervoso central 

(SNC), sendo assim importante um maior controlo deste grupo de medicamentos. 

Estes medicamentos são armazenados separadamente dos outros e, durante a sua 

dispensa, o Sifarma 2000â emite um formulário que deve ser preenchido, contendo dados do 

doente e do adquirente, sendo a informação posteriormente guardada para controlo da saída de 

psicotrópicos no final de cada mês. 

 

3.1.3. Medicamentos Genéricos e Preços de Referência 
Os MG são medicamentos contendo a mesma composição quantitativa e qualitativa de 

substância ativa, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. (1) 

É responsabilidade do farmacêutico informar o utente quanto à existência de outros 

medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, isto é, medicamentos contendo a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, mas fabricados por diferentes 

laboratórios e com PVP diferente. (2) 

O preço de referência para cada grupo homogéneo é calculado através da média dos 5 

medicamentos com PVP mais baixos. Este é o preço utilizado pelo Estado para calcular a 

comparticipação. Dos 5 medicamentos com o preço mais baixo, a farmácia deve possuir em 

stock, no mínimo, 3 deles. (4) 

  
3.1.4. Planos de Comparticipação 
Estão definidos legalmente regimes de comparticipação de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos pelo Estado. Além do sistema nacional de saúde (SNS), existem outros 

subsistemas de saúde que podem estar responsáveis pelo pagamento de parte da 

comparticipação da receita. 

O Estado comparticipa o preço de alguns medicamentos consoante o regime geral, o 

qual abrange todos os utentes do SNS, o regime especial, que pode ser feito em função dos 

beneficiários (pensionistas, cuja reforma é inferior ao salário mínimo nacional) ou em função das 

patologias. No que diz respeito ao regime especial, é crucial que o médico coloque na receita a 

designação correta da portaria ou do despacho ao qual o doente está vinculado.  

Para certas patologias são ainda atribuídas comparticipações especiais a nível da 

farmácia comunitária, como é o caso da ictiose (Portaria nº 36/2018, de 26 de janeiro), 

hidradenite supurativa (Portaria nº 38/2017, de 26 de janeiro), dor crónica não oncológica 

moderada a forte (Portaria nº 329/2016, de 20 de dezembro), psoríase (Lei nº 6/2010, de 7 de 

maio), procriação medicamente assistida (Despacho nº 10910/2009, de 22 de abril), dor 

oncológica moderada a forte (Portaria nº 331/2016, de 22 de dezembro), artrite reumatoide, 

artrite idiopática juvenil, artrite psoriática e espondiloartrites (Portaria nº 2881/2017, de 21 de 
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setembro), doença inflamatória intestinal (Despacho nº 1234/2007, de 29 de Dezembro), psicose 

maníaco-depressiva (Despacho nº 21094/99, de 14 de setembro), doença de Alzheimer 

(Despacho nº 13020, de 20 de setembro), hemoglobinopatia, hemofilia e lúpus (Despacho nº 

11387-A/2003, de 23 de maio), paramiloidose (Despacho 4521/2001, de 31 de janeiro). (5) 

São ainda passíveis de ser aplicados regimes de complementaridade adicionais, como 

seguros de saúde ou membros de sindicatos, sendo que neste caso cabe ao utente indicar ao 

farmacêutico que usufrui desse tipo de complementaridade, confirmando essa informação com 

o respetivo cartão identificativo e número de beneficiário.  

 

3.1.5. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus 
A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença com bastante prevalência em Portugal, 

representando um grande problema a nível de saúde pública. Deste modo, foi necessária a 

criação de um programa de prevenção e controlo da doença por parte do Ministério da saúde, 

sendo o mesmo regulado pela Portaria nº 364/2010, de 23 de julho. 

Este programa assegura uma comparticipação a 100% nas insulinas para controlo da 

glicémia e nos dispositivos médicos para a sua medição e de 85% nas tiras reativas e nos 

sensores de monitorização imediata glicémia.  

 

3.1.6. Conferência do Receituário e Faturação 
A conferência do receituário começa pela organização das receitas manuais e 

eletrónicas materializadas por organismo de comparticipação e lote, sendo que cada lote 

consiste num grupo de 30 receitas organizadas sequencialmente.  

Ao conferir o receituário é importante estar atento a alguns aspetos, entre eles verificar 

se os medicamentos dispensados coincidem com os que foram prescritos pelo médico, confirmar 

se a receita se encontra válida e se o profissional que dispensou a receita a carimbou e assinou.  

No final de cada mês os lotes são fechados, sendo cada um dele acompanhado do 

respetivo verbete de identificação. Por fim, para cada entidade de comparticipação é emitida a 

fatura final mensal, assim como o resumo de lotes. Estes documentos são posteriormente 

enviados para o Centro de Conferência de faturas, no caso do receituário do SNS, e para a 

Associação das Farmácias Portuguesas (AFP), no caso dos outros sistemas de comparticipação. 

Nas receitas desmaterializadas são enviados os respetivos talões para as entidades que fazem 

a complementaridade. 

Na FBB as receitas são conferidas diariamente por vários colaboradores, permitindo 

deste modo detetar algum erro antecipadamente, evitando assim a devolução de receitas e os 

respetivos custos associados. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Os MNSRM são aqueles que não necessitam de uma prescrição médica para serem 

dispensados, destinando-se geralmente ao tratamento e/ou alívio de sintomas de situações 
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passageiras ou patologias não graves. Este tipo de medicamentos não possui nenhuma das 

características anteriormente referidas na secção 3.1. para os MSRM. 

Estes medicamentos podem ser cedidos tanto em farmácias como em locais registados pelo 

INFARMED, desde que sejam cumpridos os requisitos impostos e que seja garantido que a sua 

venda é realizada por profissionais qualificados (farmacêuticos ou técnicos de farmácia) ou sob 

a sua supervisão. (6) 

Este grupo de medicamentos contempla produtos usados no tratamento sintomático de 

afeções menores que não necessitam de uma consulta médica. No entanto, é de ressalvar que 

a dispensa destes medicamentos é da responsabilidade primária do farmacêutico devendo este 

inteirar-se do motivo da procura dos mesmos. Deve aconselhar o utente para a melhor solução 

a adotar em cada caso, procurando fazer uma dispensa racional e cautelosa destes 

medicamentos, sendo que em caso de incapacidade de diagnóstico ou dúvida da necessidade 

de um MSRM, devemos encaminhar o doente para o médico. Assim, o farmacêutico possui um 

papel crucial na dispensa de MNSRM uma vez que é o único profissional de saúde entre o utente 

e o medicamento. 

 
3.3. Outros Produtos de Saúde 

3.3.1. Medicamentos de Uso Veterinário 
Os MUV são definidos como “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou 

dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. (7) 

Na FBB há bastante procura por MUV, uma vez que esta se encontra perto de uma 

clínica veterinária e num meio urbano, onde grande parte da população possui animais de 

companhia. Os MUV mais pedidos são maioritariamente destinados a cães e gato, 

principalmente antiparasitários internos e externos, tanto de toma oral como aplicação local. 

 

3.3.2. Dispositivos Médicos 
Os dispositivos médicos são produtos sem ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica que se destinam a diagnosticar, prevenir, controlar, tratar ou atenuar uma condição 

fisiológica. (8) 

Na FBB os dispositivos médicos mais dispensados são produtos ortopédicos, 

nomeadamente meias de descanso e compressão, assim como pulsos, pés e joelhos elásticos. 

São ainda bastante requisitadas lancetas e agulhas, assim como material de penso, compressas 

e material de ostomia. 

 

3.3.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 
Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são cada vez mais procurados 

nas farmácias, tendo os farmacêuticos um papel importante no seu aconselhamento. Estas 
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substâncias ou preparações destinam-se a ser colocadas em contacto com as diversas 

superfícies 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 os 

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

odores corporais. (9) 

As marcas de dermocosmética disponíveis na FBB estão dispostas nos lineares na zona 

de atendimento, sendo algumas delas: La Roche-PosayÒ, UriageÒ, BiodermaÒ, AvèneÒ, VichyÒ, 

CaudalieÒ, FilorgaÒ, LieracÒ, EucerinÒ, IsdinÒ, KloraneÒ, DucrayÒ, PhytoÒ, René FurtererÒ, 

PapillonÒ, entre outras. 

A FBB dispõe ainda de uma vasta gama de higiene oral, composta por escovas de 

dentes, pastas de dentes e colutórios e ainda outros acessórios, como por exemplo, produtos 

ortodônticos. 

 

3.3.4. Puericultura 
Os produtos de puericultura destinam-se a promover o bem-estar e a saúde de bebés e 

crianças, assim como das respetivas mães.  

Na FBB há uma elevada procura por este tipo de produtos, estando uma das secções 

da zona de atendimento destinada à exposição de leites e papas, assim como fraldas, biberões 

e tetinas, chupetas, artigos de higiene e alguns brinquedos.  

 

3.3.5. Suplementos Alimentares e Dietéticos 
Os suplementos alimentares complementam um regime alimentar saudável, nunca 

devendo substituí-lo. 

Os suplementos alimentares mais procurados na FBB são os que combatem carências 

nutritivas ou situações de fadiga. Há ainda alguma procura por suplementos para a queda/ 

fortalecimento do cabelo. Além destes, todos os suplementos dietéticos têm uma elevada 

expressão na FBB devido às consultas de nutrição disponibilizadas na farmácia.  

 

3.3.6. Medicamentos Homeopáticos 
A homeopatia é um método terapêutico baseado na similitude existente entre o poder 

tóxico de determinada substância e o seu poder terapêutico. Deste modo, a mesma substância 

pode provocar sintomas se usada em doses consideráveis ou pode curar esses mesmos 

sintomas se usada em doses infinitesimais. 

Na FBB há uma elevada procura por estes medicamentos, sendo muitos deles 

preparados na FB segundo as indicações do homeopata e seguidamente enviados para a FBB. 

 

3.3.7. Medicamentos Manipulados 
Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

ou dispensado sob a responsabilidade direta de um farmacêutico. (10) 
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Hoje em dia apenas se recorre à manipulação quando uma determinada fórmula é de difícil 

acesso no mercado ou quando é necessária uma adaptação específica a uma patologia ou a um 

utente.  

Tal como referido anteriormente, todos os MM são preparados na FB ou FSC e 

posteriormente enviados para a FBB. 

 

3.4. O Papel do Farmacêutico 
3.4.1. Aconselhamento Farmacêutico 
O farmacêutico é, muitas vezes, o primeiro e o último profissional de saúde a ter contacto 

com o utente: numa primeira fase os utentes recorrem à farmácia para tentar compreender e 

solucionar o seu problema de saúde e, posteriormente, caso tenham de se deslocar ao médico 

por incapacidade de diagnóstico por parte do farmacêutico, dirigem-se à farmácia para adquirir 

a medicação e compreender a terapêutica. Por este motivo, o farmacêutico tem um papel crucial 

quer no que diz respeito ao uso responsável do medicamento, quer na adesão correta à 

terapêutica. 

Durante a dispensa é importante que o farmacêutico esclareça o objetivo da medicação, 

a posologia, possíveis efeitos secundários que possam surgir, contraindicações, precauções 

especiais de administração, conservação e eventuais interações medicamentosas, com 

alimentos ou bebidas. 

A informação deve ser transmitida oralmente de modo claro, utilizando uma linguagem 

adaptada a cada utente e, se necessário, por escrito na embalagem de cada produto, evitando 

erros na administração. 

 

3.4.2. Automedicação  
A automedicação pode ser definida como a utilização de MNSRM de forma responsável, 

sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, 

com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. Esta prática tem de 

estar limitada a situações clínicas bem definidas e deve efetuar-se de acordo com as 

especificidades estabelecidas para cada medicamento. (11) 

As principais razões que levam os utentes à farmácia em regime de automedicação 

devem-se, geralmente, a semelhanças com situações passadas. Nestes casos é também fulcral 

o bom aconselhamento farmacêutico de modo a compreender se as situações são efetivamente 

semelhantes e se podem ou não ser tratadas da mesma forma, encaminhando os doentes para 

o médico se necessário. 

 

3.4.3. Farmacovigilância 
A farmacovigilância baseia-se na deteção, avaliação, compreensão e prevenção de 

efeitos indesejáveis (ou reações adversas) ou qualquer outro problema relacionado a 

medicamentos, visando melhorar a segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da 

saúde pública. (12) 
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O farmacêutico tem, então, um papel importante nas atividades de farmacovigilância, de 

forma a garantir e melhorar a total segurança e qualidade dos medicamentos.  

 

4. Serviços Prestados pela Farmácia 
4.1. Determinação de Parâmetros Físicos e Bioquímicos 

Na FBB a determinação de parâmetros físicos e bioquímicos é uma prática recorrente, 

sendo os mais solicitados pelos utentes a medição da PA, a determinação do CT, da glicemia e 

dos TG. 

A PA é monitorizada utilizando um tensiómetro de braço digital que revela os valores da 

pressão arterial sistólica (PAS), da pressão arterial diastólica (PAD) e número de pulsações por 

minuto (PPM). Os valores são posteriormente registados num cartão individual de utente, para 

maior controlo da evolução da PA por parte do utente. Para aumentar a fiabilidade desta medição 

é importante que o utente descanse uns minutos, no caso de ter caminhado até à farmácia. Além 

disso, a braçadeira deverá ser colocada preferencialmente no braço esquerdo e o utente deverá 

estar em silêncio durante a medição. No final de cada medição os valores apresentados são 

interpretados e discutidos com o doente.  

Para a determinação do CT, da glicemia e dos TG utilizam-se aparelhos digitais próprios 

para o efeito, assim como as respetivas tiras reativas, lancetas, álcool a 70º, algodão e luvas. No 

final de cada medição as lancetas são rejeitadas num contentor de materiais de perfusão e o 

material contaminado (luvas, algodão e tiras reativas) são rejeitados num contentor para resíduos 

biológicos. Mais uma vez, estes resultados são registados no cartão do utente e discutidos com 

o mesmo. 

O farmacêutico, através das determinações dos parâmetros anteriormente referidos, tem 

um papel imprescindível na prevenção e monitorização das patologias cardiovasculares, 

devendo ter um profundo conhecimento sobre as mesmas e sobre os valores de referência de 

cada parâmetro, de modo a aconselhar o utente sobre medidas não farmacológicas adequadas, 

promovendo hábitos alimentares saudáveis, assim como a prática regular de exercício físico e a 

cessação tabágica.  

No âmbito da prevenção das doenças cardiovasculares, a FBB realizou dois rastreios 

cardiovasculares abertos à população nos quais pude participar ativamente. O primeiro realizou-

se no Centro Comercial Brasília, entre os dias 11 e 12 de Outubro de 2018, com uma duração 

de cerca de 7 horas diárias. O segundo rastreio foi efetuado na empresa Media Capital, no dia 

24 de outubro de 2018, com a duração de 6 horas. 

Nestes rastreios tive a possibilidade de contactar com vários utentes, alertando-os para 

eventuais comportamentos de risco e aconselhando medidas não farmacológicas que pudessem 

melhorar a sua saúde cardiovascular. Estas atividades foram cruciais para o meu percurso uma 

vez que pude aprender mais sobre o tema e contactar com diferentes realidades, tendo um 

impacto positivo na população e ajudando a esclarecer eventuais dúvidas ou preocupações que 

pudessem surgir durante a medição dos parâmetros bioquímicos. 
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4.2. Consultas de Nutrição 
A FBB tem, à disposição dos utentes, consultas de nutrição semanais com uma nutricionista. 

Estas consultas são essencialmente frequentadas por utentes que desejem perder peso ou 

adotar um estilo de vida mais saudável, sendo sempre acompanhadas de um plano alimentar 

que pode, ou não, conter produtos dietéticos disponibilizados na FBB.  

As consultas são disponibilizadas em duas modalidades diferentes: nutrição clínica ou dieta 

EasySlimâ, sendo a segunda obrigatoriamente acompanhada por suplementos alimentares para 

alcance mais rápido dos objetivos dos utentes. 

 

4.3. ValorMedâ 
A ValorMedâ é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da cooperação entre 

a indústria farmacêutica, os distribuidores grossistas e as farmácias face à sua 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo. (13) 

Na FBB os medicamentos fora de uso entregues pelos utentes são posteriormente 

depositados num contentor próprio que, quando cheio, será recolhido pelos distribuidores 

grossistas. A sensibilização dos utentes é importante e cabe ao farmacêutico, sendo uma prática 

cada vez mais comum a entrega dos medicamentos fora de uso nas farmácias. 

 

5. Formação Contínua 
Devido à rápida evolução da ciência e à constante inovação na área da saúde, é importante 

que a formação do farmacêutico e dos restantes profissionais de saúde seja contínua. 

Durante o meu estágio curricular na FBB tive a oportunidade de assistir a diversas 

formações, tanto na FBB e na FB como em locais externos a estas. Estas formações 

proporcionaram-me um maior conhecimento das marcas e dos seus produtos, facilitando o 

aconselhamento dos mesmos durante o atendimento. 

Na Tabela 2 encontra-se a listagem de todas as formações que frequentei durante o estágio 

na FBB. 
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Tabela 2: Lista de formações frequentadas durante o estágio 

Marca Tema Local Duração Data 

Uriageâ Novidades FB 1h30m 12/09/2018 

Biodermaâ Curso Geral Hotel Porto Palácio 8h 20/09/2018 

Nicoretteâ Cessação Tabágica ANF Porto 3h 20/09/2018 

Globalvetâ Curso Geral ANF Porto 2h 26/09/2018 

Lieracâ e Phytoâ Novidades Hotel Vinci 4h 27/09/2018 

Filorgaâ Curso Geral FB 1h30m 03/10/2018 

Isdinâ Novidades Hotel Bessa 2h 04/10/2018 

Isdinâ Curso Geral Hotel Bessa 4h 09/10/2018 

Avèneâ  e Ducrayâ Novidades FB 1h30m 10/10/2018 

Sesdermaâ Curso Geral Sede Sesderma 3h 16/10/2018 

SVRâ Curso Geral FB 1h30m 17/10/2018 

Zentivaâ Atendimento FBB 1h 19/10/2018 

AH+ â Gripe Hotel Porto Palácio 4h 25/10/2018 

Sesdermaâ Curso Geral Sede Sesderma 3h 08/11/2018 

Farmodiéticaâ Suplementação FB 1h30m 08/11/2018 

PharmaNordâ Suplementação FB 1h30m 15/11/2018 

Medinfarâ Novidades Hotel Tryp 3h 20/11/2018 

Kloraneâ Curso Geral FB 1h30m 21/11/2018 

AH+ â Dor Hotel Porto Palácio 4h 22/11/2018 

Cantabria Labsâ Curso Geral ANF Porto 7h 23/11/2018 

Omronâ Novidades FBB 1h 26/11/2018 

Uriageâ Curso Geral Hotel Mercure Gaia 4h 27/11/2018 

Isdinâ Novidades FB 1h30m 03/12/2018 

Farmodiéticaâ Dieta EasySlim FB 1h30m 08/01/2019 

Vitacolonâ Novidades FB 1h30m 17/01/2019 

Biodermaâ Novidades FB 1h30m 22/01/2019 

Médisâ 

“Posicionamento da 

farmácia na prestação de 

cuidados de saúde em 

Portugal” 

ANF Porto 2h30m 24/01/2019 

GSKâ 

“Futuro da saúde 

respiratória em Portugal: 

o papel da farmácia” 

ANF Porto 3h 29/01/2019 

René Furtererâ Curso Geral FB 1h30m 30/01/2019 

Nuxâ Novidades FB 1h30m 13/02/2019 
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PARTE II: PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 
 

PROJETO I: “IST – COMO PREVENIR?” 
 

1. Infeções Sexualmente Transmissíveis 
As infeções sexualmente transmissíveis (IST) são infeções contagiosas cuja forma mais 

frequente de transmissão é através das relações sexuais vaginais, orais ou anais. Podem ter 

origem bacteriana, parasitária, viral ou fúngica, dependendo do agente que lhes deu origem. (14) 

 

1.1. Vias de Transmissão 
As principais vias pelas quais as IST são transmitidas são as relações sexuais desprotegidas, 

assim como a partilha de seringas ou brinquedos sexuais infetados, a transmissão vertical 

durante o parto, transfusões de sangue contaminado e contacto com fluídos infetados 

(nomeadamente sémen ou leite materno). (14) 

A existência de múltiplos parceiros sexuais é um fator de risco, uma vez que aumenta a 

probabilidade de contágio de IST. (14) 

 

1.2. Sinais e Sintomas 
As IST podem provocar sintomas em ambos os membros do casal ou apenas no homem ou 

na mulher. Apesar disso, é de extrema importância que o tratamento seja feito a ambos parceiros 

envolvidos na relação sexual, de forma a evitar complicações graves, como é o caso 

da infertilidade. Muitas vezes, as IST podem surgir sem qualquer manifestação sintomática, o 

que leva à ausência de tratamento (e à progressão/evolução da doença) e aumenta o risco de 

transmissão. (14) 

Os principais sintomas de IST que podem aparecer nos homens são corrimentos anormais 

na uretra, ardor ao urinar, dores e inchaço dos testículos, abcessos, aftas, vermelhidão e prurido 

no pénis, testículos, céu da boca ou garganta, dor difusa no intestino e inchaço ou úlceras no 

ânus. (15) 

Quanto às mulheres, os sintomas mais recorrentes podem ser corrimentos vaginais com mau 

odor ou cor estranha, prurido, ulcerações, abcessos e inflamação da vulva ou da vagina, ardor 

ao urinar, dor durante as relações sexuais, hemorragias entre menstruações ou menstruações 

irregulares, dores de barriga ou dor difusa no cólon e por fim inflamações ou ulcerações no ânus. 

(15) 

Dado que os sintomas não são muito específicos e podem ser associados a outras 

patologias, é essencial para a saúde que os casais conversem sobre eventuais ardores, dores 

ou incómodos na zona genital e que consultem um médico. (14) 
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2. Prevenção 
O uso do preservativo é o método mais eficaz para prevenir a transmissão de IST. Além 

disso é essencial diminuir o número de parceiros sexuais e conhecer o seu estado clínico, realizar 

exames periodicamente e, caso se sintam incómodos ou se detetem lesões na zona genital, 

deve consultar-se imediatamente um médico. (14) 

A vacinação é também um método de prevenção, nomeadamente para o vírus do papiloma 

humano (HPV)  e para a hepatite B. A correta higienização do corpo e dos espaços é fulcral para 

impedir que algumas IST, nomeadamente as parasitoses (como é o caso da sarna e dos piolhos 

púbicos), se transmitam. (14) 

 

3. Métodos Contracetivos 
3.1. Preservativo Masculino e Feminino 
O preservativo masculino é um método contracetivo barreira, impedindo que os 

espermatozoides entrem na vagina. Para além de evitar gravidezes indesejadas, o preservativo 

é o único método contracetivo que previne contra IST. (16, 17)  

Este é geralmente fabricado em látex ou poliuretano, é de fácil acesso para toda a população 

e é ainda de fácil utilização. Uma das principais vantagens deste método contracetivo é ter 

poucos efeitos secundários, nomeadamente alergia ao látex natural, que pode ser facilmente 

ultrapassada utilizando preservativos de poliuretano. (17) 

A sua eficácia pode estar diminuída em casos de deslize para fora do pénis após 

a ejaculação, aplicação incorreta ou danos físicos (como fissuras ao abrir a embalagem), ou 

ainda de se romper devido à degradação do látex (geralmente como consequência do uso fora 

do prazo de validade, armazenamento incorreto ou exposição a óleos). (17) 

O preservativo feminino é também um método contracetivo barreira, contendo uma 

extremidade fechada (que deve ser acomodada no fundo da cavidade vaginal) e uma 

extremidade aberta que fica fora da vagina. Este preservativo, tal como o masculino, também é 

útil tanto na prevenção da gravidez como na prevenção da transmissão de IST. (16, 17)  

Os materiais mais utilizados para o fabrico destes preservativos são o poliuretano ou o nitrilo 

e estes podem ser colocados até 8 horas antes do ato sexual, sem necessidade de supervisão 

médica. O preservativo feminino não deve ser utilizado em contacto com o preservativo 

masculino uma vez que isso pode causar atrito e fazer com que se rompam facilmente. (17) 

 

3.2. Anel Vaginal 
O anel vaginal é um contracetivo hormonal combinado (contendo estrogénios e 

progestagénios) que liberta as hormonas de forma regular durante 21 dias, inibindo a ovulação 

e espessando o muco cervical.  (16, 18) 

Este método, para além de uma eficácia de 99% (desde que seja bem colocado no fundo da 

vagina) apresenta várias outras vantagens, como evitar esquecimentos, ser flexível e de fácil 

aplicação (semelhante a um tampão), ser um método reversível e não interferir com as relações 
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sexuais. Por outro lado, as suas maiores desvantagens são não proteger contra IST e ser 

desaconselhado em mulheres com contraindicações para o uso de estrogénios, nomeadamente 

quando têm PA elevada, insuficiência hepática, idade superior a 35 anos ou quando estas são 

fumadoras. (16, 18) 

 

3.3. Diafragma 
O diafragma é um dispositivo de borracha com um aro flexível que se introduz na vagina, 

impedindo o contacto do esperma com o colo do útero, sendo assim um método contracetivo 

barreira. (16, 19) 

Este método está contraindicado em mulheres que possuam fístulas, lacerações ou 

anomalias vaginais ou com sensibilidade a espermicidas (uma vez que é conveniente a utilização 

destes dois métodos em conjunto de modo a aumentar a sua eficácia). O diafragma pode ser 

colocado até 6 horas antes do ato sexual, não interferindo com a relação nem possuindo efeitos 

secundários significativos. Quando bem colocado este método apresenta uma eficácia de 85%. 

(16, 19) 

 

3.4. Adesivo Transdérmico 
O adesivo transdérmico é um método contracetivo hormonal constituído por estrogénios e 

progestagénios, de utilização semanal. O adesivo é colocado na pele, preferencialmente na zona 

do abdómen, nádegas ou braços e vai libertando hormonas (estrogénios e progestagénios) para 

a corrente sanguínea, impedindo a ovulação e espessando o muco cervical. (16, 20) 

Este método é de fácil utilização, reversível e com uma eficácia de 99%, sendo que esta 

pode estar diminuída em mulheres com mais de 90kg. A sua maior desvantagem é não proteger 

contra IST e ser desaconselhado em mulheres com contraindicações para uso de estrogénios. 

(16, 20) 

 

3.5. Implante Hormonal 
O implante hormonal é um método contracetivo hormonal de longa duração (3 anos) 

constituído apenas por progestagénios. Trata-se se uma pequena barra que é introduzida no 

antebraço e que atua por inibição da ovulação e por espessamento do muco cervical, dificultando 

a entrada de espermatozoides no útero. (16, 21) 

Este é um método extremamente vantajoso porque, além da eficácia a 99%, não interfere 

com as relações sexuais, não implica tomas diárias, nem interfere com a amamentação. As suas 

desvantagens prendem-se com o facto de ter de ser colocado e removido por um médico, ser 

um método dispendioso e não proteger contra IST. (16, 21) 
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3.6. Espermicida 
Os espermicidas são compostos por substâncias que diminuem a capacidade de fecundação 

dos espermatozoides. Estes podem apresentar-se sob diversas formas, nomeadamente creme, 

gel, espuma, comprimido vaginal, esponja, cone ou membrana. Este método é de fácil utilização, 

ajudando também na lubrificação e podendo ser usados em conjunto com outros métodos 

contracetivos. (16, 22) 

A eficácia dos espermicidas depende da sua utilização correta e sistemática, tendo uma taxa 

de falhas previsível entre 6% a 26% no primeiro ano de utilização. As desvantagens associadas 

a este método são as irritações no pénis ou vagina e o maior risco de infeção urinária. (16, 22) 

 
3.7. Injeção Anticoncecional 
A injeção anticoncecional é um método contracetivo hormonal, contendo progestagénios que 

vão inibir a ovulação e espessar o muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides. 

(16, 23) 

Este método é aplicado trimestralmente e tem uma eficácia de 99%, sendo contraindicado 

em casos de gravidez, neoplasias hormonodependentes, hipertensão grave e DM com lesões 

vasculares. A injeção anticoncecional é extremamente vantajosa uma vez que é um método 

bastante discreto e prático, não interferindo nas relações sexuais, podendo melhorar a qualidade 

do aleitamento e apresentando risco menor de desenvolvimento de doença inflamatória pélvica 

(DIP), assim como de gravidez ectópica e cancro do endométrio. As desvantagens associadas 

a este método são algumas irregularidades no ciclo menstrual, retorno aos níveis de fertilidade 

mais lento e não protege conta as IST. (16, 23) 

 
3.8. Sistema Intrauterino e Dispositivo intrauterino de Cobre 
O Sistema Intrauterino (SIU) é um pequeno dispositivo em forma de T que é introduzido na 

cavidade uterina. É um método contracetivo hormonal contendo progestagénios que são 

libertados lentamente, causando espessamento do muco cervical. No caso de ocorrer 

fecundação, o SIU impede a nidação, ou seja, a fixação do óvulo nas paredes do útero. Este 

método apresenta uma eficácia de 99%, sendo um método de longa duração reversível. (16, 24) 

O Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre é um método contracetivo não hormonal, sendo 

eficaz tanto na contraceção de emergência como na contraceção de longa duração. No caso de 

uma relação sexual desprotegida pode ser colocado por um médico até 120 horas após a 

relação, impedindo a fixação do óvulo fecundado nas paredes do útero. O DIU de cobre, por não 

ser hormonal, apresenta menos efeitos secundários. (16, 24) 

Tanto o SIU como o DIU de cobre não interferem com as relações sexuais nem diminuem a 

infertilidade, sendo que podem ser retirados a qualquer altura, havendo risco imediato de 

gravidez. Estes podem ser utilizados por longos períodos de tempo (5 a 7 anos) mas têm a 

desvantagem de não proteger contra IST. (16, 24) 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
Farmácia Barreiros Bessa 

	

Marta Canelas Pereira Lopes Pedroso 	 23	

3.9. Pílula Contracetiva 
A pílula é um método contracetivo hormonal de extrema eficácia (99%). Pode conter apenas 

progesterona (conhecida por “mini-pílula”) ou progesterona combinada com estrogénio (pílula 

combinada). (16, 25) 

A mini-pílula é recomendada a mulheres em fase de aleitamento ou intolerantes ao 

estrogénio, sendo tomada sem interrupção e atuando por inibição da ovulação e espessamento 

do muco cervical. Este método, por não conter estrogénios, é recomendado em mulheres com 

mais de 35 anos, fumadoras, hipertensas ou com outros fatores de risco trombótico. (16, 25) 

A pílula combinada, por sua vez, é tomada durante 3 semanas seguidas de interrupção de 1 

semana. O mecanismo de ação é semelhante à anterior, mas neste caso não é recomendada a 

mulheres com elevado risco trombótico. (16, 25) 

 Este tipo de métodos contracetivos não protege contra IST e tem uma rigidez de horário 

necessária. Porém, a pílula tem várias vantagens, nomeadamente regular o ciclo menstrual, 

diminuindo o fluxo e as dores, reduzir manifestações acneicas, tensão mamária, quistos nos 

ovários e diminuir o risco de cancro, não afetar a fertilidade e diminuir o risco de DIP, prevenir a 

gravidez e ser um método reversível e extremamente seguro. (16, 25) 

 
4. Contraceção de Emergência 

A contraceção de emergência (CE) é um método de prevenção da gravidez que pode ser 

utilizado após relações sexuais desprotegidas ou nas quais ocorreu falha do método contracetivo 

utilizado (como por exemplo rompimento do preservativo, falha na toma da pílula ou deslocação 

do DIU). (16, 26) 

A CE atua por bloqueio ou atraso da ovulação, impedindo a fertilização e a nidação. Este 

tipo de contraceção, tal como o nome indica, não deve ser escolhida como método de uso 

regular, mas sim apenas utilizado em casos de emergência. Além disso, este método não é 

abortivo, não tendo qualquer tipo de eficácia no caso de a mulher já se encontrar grávida. Devido 

à dose hormonal extremamente elevada, está comprovado que tomas sucessivas possam levar 

ao aumento do risco de cancro e trombose ou problemas numa futura gravidez, pelo que o uso 

de CE deve ser limitado. (16, 26) 

Atualmente existem dois métodos de contraceção de emergência: o DIU de cobre (tal como 

referido anteriormente) e a “pílula do dia seguinte”, um método hormonal que pode conter 

levonorgestrel ou acetato de ulipristal. É importante reter que ambos os métodos apenas evitam 

gravidezes indesejadas, não sendo eficazes na prevenção de IST. (16, 26) 

As pílulas contendo Levonorgestrel (Postinorâ ou Norlevoâ) devem ser tomadas até 72 

horas após a relação sexual de risco. Possuem uma eficácia de 84%, sendo a eficácia tanto 

maior quanto mais cedo a toma. Alguns efeitos adversos associados são náuseas, vómitos, 

perdas de sangue, tensão mamária, tonturas e dores de cabeça. É importante que caso a mulher 

vomite ou tenha diarreia nas 3 a 4 horas após a toma repita a dose, para garantir o seu efeito. 

(16, 26-28) 
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A pílula com Acetato de Ulipristal (EllaOneâ) pode ser tomada até 120 horas após a 

relação, com uma eficácia comprovada de 98%. Apesar disso, a toma dever ser efetuada o mais 

cedo possível, sendo que caso haja vómitos ou diarreia a toma deve ser repetida. Os efeitos 

secundários mais comuns são dor abdominal, perda de sangue, cólicas uterinas, dores de 

cabeça, fadiga, tonturas, náuseas, vómitos, cãibras musculares e alterações de humor, entre 

outros. (16, 26, 29) 

 

5. Infeções Sexualmente Transmissíveis mais comuns 
5.1. HIV/Sida 
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) afeta o sistema imunitário, atacando as células T 

e desencadeando a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Este vírus pode ser 

transmitido através de relações sexuais, partilha de objetos e agulhas contaminados, transfusões 

de sangue infetado ou de mãe para filho, quer durante a gravidez, o parto ou o aleitamento. É 

importante salientar que o HIV não pode ser transmitido através de comportamentos sociais 

como beijos, abraços ou apertos de mão. (30) 

Esta IST não tem cura, porém tem sido desenvolvida uma terapêutica anti-retrovírica 

bastante eficaz. As principais complicações associadas a esta doença são a debilidade do 

sistema imunitário, não conseguindo defender-se de agentes patogénicos externos e causando 

graves complicações, podendo levar à morte. Para evitar a infeção é importante a utilização de 

preservativo durante as relações sexuais, assim como evitar a partilha de objetos que possam 

contactar com fluidos contaminados. O diagnóstico é feito através de análises sanguíneas que 

detetam anticorpos produzidos pelo sistema imunitário contra o vírus ou até o próprio vírus. (30) 

 

5.2. HPV  
O HPV pode existir em mais de 100 tipos, afetando a pele, as mucosas e o aparelho genital 

e causando verrugas ou condilomas. Alguns tipos deste vírus (nomeadamente o 6, 11, 16, 18, 

31, 33, 45, 52 e 58) podem ser prevenido através da vacinação, que é administrada gratuitamente 

em Portugal às jovens de 10 anos. (31) 

As maiores complicações associadas ao HPV surgem quando o sistema imunitário está mais 

debilitado, podendo tornar-se uma infeção persistente e podendo causar cancro de colo do útero. 

O diagnóstico é efetuado através de um exame citológico, o papanicolau, e as verrugas que 

surgem desta infeção podem ser removidas cirurgicamente ou por laser. (31) 

 

5.3. Clamídia 
A clamídia é uma infeção bacteriana causada por Chlamydia trachomatis e que pode afetar 

o pénis, a vagina, o colo do útero, o ânus, a uretra, a garganta ou os olhos. É a IST mais comum 

e a maioria das vezes pode ser assintomática, o que pode potenciar a sua transmissão. (32) 

Quando diagnosticada, a clamídia deve ser tratada com antibióticos uma vez que se não for 

tratada pode causar infertilidade. Nas mulheres é ainda comum que cause DIP, gravidez 
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ectópica, inflamação do cérvix ou dor pélvica aguda ou crónica, enquanto que nos homens as 

complicações mais comuns incluem inflamação do epidídimo e/ou da próstata e artrite reativa. 

Quando a transmissão é feita de mãe para filho é comum que os recém-nascidos apresentem 

algumas manifestações, nomeadamente infeções oculares (conjuntivites) e pulmonares. (32) 

 

5.4. Gonorreia 
A gonorreia ou blenorragia é uma infeção bacteriana causada por Neisseria gonorrhoeae, 

uma bactéria que tende a proliferar em zonas quentes e húmidas do corpo, sendo que esta IST 

pode afetar o pénis, a vagina, o colo do útero, o ânus, a uretra e a garganta. (33) 

 O tratamento desta IST é feito recorrendo a antibióticos, sendo que se não for tratada 

esta doença pode levar a DIP, infertilidade, pústulas na pele, petéquias, artrite, meningite, 

endocardite, corioamnionite ou cancro da próstata. Esta infeção pode ser transmitida ao bebé 

durante o parto, resultando na maioria das vezes em conjuntivites no bebé. (33) 

 

5.5. Sífilis 
A sífilis é uma IST de causa bacteriana, cujo agente infecioso é Treponema pallidum. Após 

a infeção existe um período latente de 3 semanas durante o qual não são visíveis quaisquer 

sintomas, podendo manter-se assintomática durante um tempo considerável. A sífilis pode ser 

categorizada em 3 fases: a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. (34) 

A sífilis primária, aproximadamente 3 semanas após a infeção, caracteriza-se por uma úlcera 

indolor e altamente contagiosa no ponto de exposição da bactéria (genitais, uretra, ânus, colo do 

útero, lábios ou boca). A sífilis secundária ocorre 3 a 6 semanas após o aparecimento da lesão 

e os sintomas podem incluir erupção cutânea febre, dores de cabeça, perda de peso, dores 

musculares e fadiga. A sífilis terciária surge apenas quando as fases anteriores não são tratadas, 

podendo manifestar-se entre 1 a 20 anos após a infeção, e originando danos severos a nível do 

sistema nervoso e cardiovascular, podendo levar a morte. (34) 

A transmissão da sífilis pode ser feita através de relações sexuais desprotegidas, assim 

como pelo contacto com ferimentos causados ou durante a gestação. Este último caso é o mais 

complicado uma vez que pode causar aborto espontâneo, morte à nascença ou ainda sífilis 

congénita. O tratamento da sífilis é fácil no caso de esta ser descoberta numa fase inicial, 

geralmente recorrendo a penicilina ou outros antibióticos. (34) 

 
5.6. Herpes Genital 
O herpes genital é uma infeção vírica causada por Herpes simplex. Este vírus pode causar 

lesões na mucosa oral, sendo considerado Herpes tipo 1, ou lesões nos genitais e ânus, sendo 

então Herpes tipo 2.  Este vírus é transmitido por via sexual ou por contacto com lesões ou 

secreções das zonas infetadas, sendo que os sintomas surgem entre 3 a 7 dias após a infeção 

e caracterizam-se pelo aparecimento de vesículas e lesões na área genital, acompanhadas de 

dor, prurido e ardor ao urinar. (35) 
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Esta IST não tem cura, sendo que os tratamentos disponíveis apenas atenuam as queixas e 

sintomas, diminuindo o período em que o vírus está contagiante. Porém este vírus pode 

reaparecer a qualquer momento, sendo mais comum quando o sistema imunitário está debilitado. 

(35) 

 
5.7. Tricomoníase 
A tricomoníase é uma infeção parasitária causada por Trichomonas vaginalis, sendo uma 

das IST mais comuns. O parasita é transmitido via sexual e pode causar sintomas ao fim de 5 a 

28 dias após a infeção. (36) 

Esta IST pode ser tratada, sendo fundamental que ambos os parceiros sejam sujeitos ao 

tratamento. No caso de uma mulher grávida ser infetadas com tricomoníase, pode ocorrer um 

parto prematuro ou baixo peso à nascença. (36) 

 
6. Âmbito do Projeto 

Durante o meu estágio foi-me proposto pela FBB organizar uma palestra sobre IST e 

métodos contracetivos. Essa palestra foi posteriormente apresentada na Escola Secundária 

Filipa de Vilhena, no dia 5 de Novembro de 2018, com a duração de 2 horas e a uma turma de 

30 alunos do 8º ano. A apresentação pode ser consultada no anexo V. 

Esta palestra foi uma excelente oportunidade de transmitir algumas informações que penso 

que são pertinentes, assim como apelar ao sexo seguro e esclarecer as dúvidas dos alunos 

relativas a estes temas. Após a apresentação do tema os alunos foram confrontados com uma 

atividade de “Mitos e Verdades” onde puderam avaliar os seus conhecimentos. 

Com este projeto pude também aprender que é necessário continuar a dar formação nesta 

área a todos os adolescentes, uma vez que estes estão muitas vezes desinformados sobre o 

assunto e não têm perceção das complicações futuras que podem advir de atos inconscientes.  
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PROJETO II: “A INFERTILIDADE” 
 
1. Contextualização  

A parentalidade é, hoje em dia, um dos maiores desejos dos casais. Porém, nem todos 

conseguem cumprir o desejo de ser pais espontaneamente, quer seja por motivos 

socioeconómicos, profissionais, pessoais, ou de saúde. Deste modo, uma proporção desses 

casais irá necessitar de intervenção médica para conseguir engravidar. (37) 

 

2. Infertilidade 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a infertilidade como uma doença do 

sistema reprodutivo traduzida na incapacidade de obter uma gravidez após 12 meses ou mais 

de relações sexuais regulares e sem uso de contraceção. (37, 38) 

A cada ciclo menstrual a probabilidade de ocorrência de uma gravidez é de 20-25%, 

sendo que ao final de um ano esta probabilidade ronda os 80% e, ao final de dois anos sobe 

para os 90%. (37) 

A infertilidade é uma doença com um elevado impacto psicológico na maioria dos casais, 

sendo considerada pela OMS como um problema de saúde pública. As manifestações mais 

frequentes são a ansiedade e a depressão, estando muitas vezes associadas ao diagnóstico, 

tratamento e respetivos custos associados. (37, 39) 

 

2.1. Tipos de Infertilidade 
A infertilidade pode ser considerada de dois tipos: infertilidade primária (quando não houve 

uma gravidez prévia) ou infertilidade secundária (no caso de ter havida uma gravidez prévia, 

mesmo que esta tenha resultado em aborto ou em gravidez ectópica). (37) 

 

2.2. Prevalência em Portugal e no Mundo 
Apesar da dificuldade de avaliar a prevalência da infertilidade no mundo, há estudos que 

demonstram que 1 em cada 4 mulheres poderá vir a ter dificuldade de engravidar ao longo da 

sua vida. Apesar disso, esta estimativa pode ter variações geográficas, sendo que a 

probabilidade de infertilidade nos países desenvolvidos varia entre os 3,5% e os 16,7%, 

enquanto que nos países menos desenvolvidos varia entre os 6,9% a 9,3%. Assim, estima-se 

que, de um modo geral, 10 a 15% dos casais possam vir a enfrentar de problemas de infertilidade 

ao longo da vida. Destes casais, apenas cerca de 50% procura ajuda médica. (40-42) 

Em Portugal estima-se que 9,8% das mulheres entre os 25 e os 69 anos tiveram um 

problema de infertilidade ao longo da vida, sendo que para idades compreendidas entre os 25 e 

os 44 anos a taxa desce para os 8,2%. (43) 
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2.3. Fisiopatologia 
A gravidez é resultado de um processo com vários passos: ovulação, fertilização do óvulo 

pelo espermatozoide, passagem do óvulo fertilizado pelas trompas de Falópio até o útero e 

consequente implantação no mesmo. Se ocorrer algum problema numa ou mais etapas deste 

processo, podemos estar perante um caso de infertilidade. (44) 

O ciclo reprodutivo da mulher é controlado por um sistema hormonal composto pela Hormona 

Libertadora de Gonadotrofinas (GnRH), pelas gonadotrofinas da adeno-hipófise como a 

Hormona Folículo Estimulante (FSH) e a Hormona Luteinizante (LH), e pelas hormonas sexuais 

das gónadas (estrogénio e progesterona). (45) 

Em termos de função ovárica, o ciclo menstrual pode ser dividido em duas fases de duração 

aproximadamente igual e separadas pela ovulação: a fase folicular (durante a qual ocorre o 

desenvolvimento de um folículo maduro e consequente ovulação) e a fase luteínica (que começa 

depois da ovulação e perdura até à morte do corpo lúteo). (45) 

O ciclo menstrual pode ainda ser descrito em termos de eventos uterinos, sendo então 

dividido em três fases distintas: fase menstrual (degeneração do endométrio resultando no ciclo 

menstrual), fase proliferativa (que ocorre entre o fim da menstruação e a ovulação, havendo 

espessamento e regeneração do endométrio por ação do estrogénio) e a fase secretora (que 

ocorre entre a ovulação e o inicio da menstruação seguinte). (45) 

Deste modo, a função ovárica e os eventos uterinos podem ser relacionados, sendo que a 

fase folicular ovárica coincide com as fases menstrual e proliferativa, enquanto que a fase 

luteínica ovárica coincide com a fase secretora. (45) 

 
2.4. Causas da Infertilidade Masculina e Feminina 
As causas da infertilidade podem ser múltiplas, estando geralmente associadas a anomalias 

do sistema reprodutor masculino ou feminino. Além disso, alterações emocionais como stress, 

depressão, raiva e desvalorização pessoal podem potenciar outros fatores pré-existentes. (37) 

Há alguns fatores que podem influenciar a fertilidade de um casal, entre eles a idade da 

mulher (diminuindo significativamente a partir dos 35 anos, sendo que depois dos 40 anos a 

possibilidade de gravidez por mês é inferior a 10%), o tipo e frequência de relações sexuais, o 

consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas, o uso de determinados medicamentos, hábitos 

alimentares e estilos de vida, ou alterações significativas de peso (IMC<19 ou >29). Uma vez 

que alguns destes fatores estão cada vez mais presentes nas sociedades atuais, estima-se que 

a prevalência da infertilidade irá aumentar nos próximos anos. (37, 42, 46) 

A investigação da causa da infertilidade deve incidir sobre ambos os elementos do casal, 

uma vez que em cerca de 30% dos casos ambos contribuem para o problema. Nos casos em 

que apenas um dos elementos é afetado pelo problema, o fator masculino é identificado em 30 

a 40% dos casos (causas pré e pós testiculares). No que toca à infertilidade feminina, 30 a 40% 

dos casos devem-se a patologias ginecológicas (endometriose, doença tubária ou outras), 

enquanto que 15% dos casos se devem à disovulação. Em aproximadamente 10% dos casais 

não é possível estabelecer uma causa. (37) 
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Na mulher as principais causas de infertilidade são: amenorreia (ausência de menstruação), 

disfunção ovulatória, síndrome dos ovários poliquísticos (SOP), endometriose, obstrução tubular, 

muco cervical incompetente, anomalias no cariótipo, patologia uterina, tumores malignos, 

malformações anatómicas, história de gravidez ectópica, interrupção voluntária da gravidez, 

abortos repetidos, auto-anticorpos e IST (nomeadamente a gonorreia e a clamídia podem causar 

danos na mucosa das trompas). (39, 47) 

Quanto à infertilidade masculina, as principais causas prendem-se com alterações no 

espermograma, criptorquidia, anomalias endócrinas ou do cariótipo, ejaculação retrógrada, 

anejaculação, azoospermia obstrutiva ou secretora, lesões do escroto, tumores malignos ou 

anomalias anatómicas. (48) 

 

3. Estudo do Casal 
A investigação das causas da infertilidade deve ser feita por fases, em ambos os elementos 

do casal. Dadas as alterações emocionais às quais esta patologia se encontra associada, é 

importante que a abordagem do casal seja adequada, sendo pedido um grande empenho e 

disponibilidade por parte de ambos. Assim sendo, a anamnese deve ser exaustiva, de modo a 

minimizar ou eliminar certos fatores de risco. (37) 

É importante questionar o casal sobre a história reprodutiva (nomeadamente sobre a 

existência de filhos em relações anteriores ou casos de infertilidade prévia e respetivos 

tratamentos), sobre a sexualidade (frequência das relações, ocorrência durante o período fértil e 

função erétil), sobre os métodos contracetivos utilizados anteriormente e o uso de lubrificantes. 

Além disso é importante compreender os hábitos do casal (alimentação, consumo de bebidas 

alcoólicas, tabaco, drogas ilícitas e medicamentos) assim como o risco ocupacional (exposição 

a solventes ou agentes químicos, radiações ou pesticidas). (37) 

 
4. Tratamento 

Em Portugal, a procriação medicamente assistida (PMA) é regulada pela Lei nº 17/2016, de 

20 de Junho. Além disso, a comparticipação para os medicamentos para o tratamento da 

infertilidade está ao abrigo do Despacho nº 10910/2009 de 22 de abril. 

Os tratamentos para a infertilidade podem ser agrupados em três categorias: fármacos que 

aumentem a fertilidade (usados para induzir a ovulação ou para estimular a produção de mais 

de um folículo por ciclo), tratamentos cirúrgicos ou tecnologias de reprodução assistida. (49) 

 

4.1. Fármacos usados no tratamento da infertilidade 
4.1.1. Agentes indutores da ovulação 
A hiperestimulação ovariana é um passo fundamental para que os resultados das 

técnicas de PMA sejam bem sucedidos. Assim sendo, a maior parte dos fármacos tem como 

principal objetivo o desenvolvimento folicular múltiplo. (50) 
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Os fármacos indutores da ovulação podem ser usados em mulheres com distúrbios 

ovulatórios (nomeadamente com amenorreia ou que ovulam irregularmente) ou em mulheres 

que estão a ovular, mas necessitam de um aumento do número de folículos por ciclo, levando à 

libertação de múltiplos óvulos (superovulação). Esta última técnica é usada em conjunto com 

técnicas de PMA. (49) 

 

4.1.1.1. Antiestrogénios 
O Citrato de Clomifeno (Clomidâ) e o Tamoxifeno ajudam a estimular a ovulação em 

mulheres com ovulação ausente ou pouco frequente, sendo prescrito em casos de infertilidade 

inexplicada ou em casos de mulheres com SOP. (49) 

Estas moléculas atuam por competição com o estrogénio para os recetores de 

estrogénio no cérebro, ou seja, indicando ao corpo que não há estrogénio suficiente. Assim, a 

glândula pituária do cérebro liberta mais FSH (que estimula o ovário a desenvolver folículos que 

contêm óvulos) e LH (que faz com que o óvulo seja libertado do folículo maduro) na corrente 

sanguínea, induzindo assim a ovulação. Se necessário, pode ainda ser administrada em conjunto 

uma injeção de gonadotrofina coriónica humana (hCG) para ajudar a desencadear a libertação 

do óvulo. (49) 

Apesar de 70 a 80% das mulheres conseguir ovular como resposta a este tratamento, a 

taxa de conceção por ciclo é apenas de 22% a 40%. Além disso estes fármacos podem ainda 

despoletar alguns efeitos colaterais, nomeadamente dor abdominal, inchaço, náuseas e dores 

de cabeça, ondas de calor, aumento dos ovários e sangramento uterino anormal. (49, 51) 

O tamoxifeno apresentou taxas de ovulação e de gravidez superiores em pacientes que 

não reagiram ao tratamento com citrato de clomifeno. (50) 

 
4.1.1.2. Gonadotrofinas 

As hormonas necessárias para a ovulação são as gonadotrofinas, nomeadamente a FSH 

e a LH. Estas estão muitas vezes contidas em medicamentos para a infertilidade e, uma vez que 

poderiam ser destruídas por enzimas digestivas se administradas por via oral, as gonadotrofinas 

são administradas através de injeções intramusculares ou subcutâneas. (49) 

As preparações contendo gonadotrofinas podem ser usadas quer para estimulação 

ovárica, quer para maturação folicular. Estes fármacos tanto podem ser usados em mulheres 

que apresentem problemas de ovulação, como em casos de superovulação juntamente com 

técnicas de PMA. Este tratamento é uma das alternativas utilizadas quando mulheres com SOP 

não reagem ao tratamento com antiestrogénios. (49) 

Os efeitos colaterais das gonadotrofinas incluem um risco aumentado de aborto 

espontâneo, síndrome de hiperestimulação ovariana e gravidezes múltiplas. Outros efeitos 

secundários possíveis incluem dores de cabeça, dor abdominal ou inchaço, sensibilidade 

mamária, inchaço ou erupção cutânea no local da injeção, alterações de humor, aumento dos 

ovários, fatiga e ondas de calor. (49, 51) 
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A Coriofolitropina a (Elonvaâ) é indicada para a estimulação ovárica controlada em 

associação com um antagonista da GnRH para o desenvolvimento multifolicular em mulheres a 

realizar tratamentos de PMA. Este fármaco possui o mesmo perfil farmacodinâmico da FSH 

recombinante, mas com uma duração de ação mais prolongada. (52)  

 A Folitropina a (Gonal-fâ, Bemfolaâ) e a Folitropina b (Puregonâ) podem ser 

utilizadas tanto em mulheres adultas como em homens adultos. Nas mulheres, são utilizadas em 

casos de anovulação (incluindo SOP) sem resposta a tratamentos com antiestrogénios, ou para 

estimulação do desenvolvimento multifolicular quando se pretende uma superovulação em 

tratamentos de PMA. Nos homens, é indicada na estimulação da espermatogénese caso haja 

hipogonadismo hipogonadotrófico congénito ou adquirido, em associação com hCG. (53-55) 

 A Menotropina (Menopurâ) contém FSH e LH e é utilizada nos casos em que as 

mulheres não conseguem engravidar porque os seus ovários não produzem óvulos (incluindo 

SOP). Este medicamento é apenas utilizado quando os antiestrogénios não são eficientes. A 

menotropina estimula o desenvolvimento folicular múltiplo, sendo utilizada em mulheres que se 

submetem a tratamentos de PMA. (56) 

 A Folitropina a + Lutropina a (Pergoverisâ) é uma associação indicada para a 

estimulação do desenvolvimento folicular em mulheres adultas com insuficiência grave de LH e 

FSH. O efeito primário resultante da administração de Lutropina a consiste num aumento da 

secreção de estradiol pelos folículos, cujo crescimento é estimulado pela FSH. Esta combinação 

tem demonstrado eficácia em casos de mulheres com hipogonadismo hipogonadotrópico. (57) 

 A Coriogonadotropina a (Ovitrelleâ) é produzida por tecnologia de DNA recombinante 

sendo indicado no tratamento de mulheres adultas submetidas a uma superovulação prévia à 

realização de técnicas de PMA ou em mulheres adultas anovulatórias ou oligo-ovulatórias, de 

modo a induzir a ovulação e a luteinização após a estimulação do desenvolvimento folicular. Esta 

atua como substituto do pico de LH. (58) 

 

4.1.1.3. Análogos da Hormona Libertadora de Gonadotrofinas 
Os agonistas da GnRH podem ser utilizados em conjunto com gonadotrofinas de modo 

a regular negativamente a hipófise e ajudar a controlar o ciclo durante a estimulação ovariana. 

(49) 

O Acetato de Groserrelina (Zoladexâ) é um análogo da hormona libertadora da 

hormona luteinizante (LHRH), atuando na produção hormonal. Pode ser utilizado em homens 

para tratar o cancro da próstata e puberdade precoce, uma vez que reduz os níveis de 

testosterona. Em mulheres este fármaco reduz os níveis de estrogénio, sendo então usado para 

tratar patologias como o cancro da mama, a endometriose, ou fibromiomas uterinos e ainda para 

diminuir a espessura do endométrio em casos de cirurgias uterinas. Na infertilidade, este 

medicamento é utilizado em combinação com outros para ajudar a controlar a ovulação e 

evitando surtos espontâneos de LH em mulheres a realizar técnicas de PMA. Os principais 
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efeitos adversos associados a esta medicação são as ondas de calor, a secura vaginal, dores 

de cabeça, oscilações de humor e depressão. (51, 59) 

Por outro lado, os antagonistas da GnRH, como o Ganirelix (Orgalutranâ) bloqueiam 

competitivamente os recetores de GnRH, prevenindo a luteinização prematura induzida pela LH 

em mulheres submetidas a hiperestimulação ovárica controlada, sujeitas a PMA. Estes fármacos 

modulam o eixo hipotálamo-hipófise-ovário por ligação competitiva aos recetores das GnRH na 

hipófise, resultando numa supressão rápida, profunda e reversível das gonadotrofinas 

endógenas. (51, 60) 

Já o Cetrorrelix (Cetrotideâ), um antagonista da LHRH, liga-se aos recetores de 

membrana das células hipofisárias, competindo com a LHRH endógena para ligação a esses 

recetores, inibindo desse modo a secreção de LH e FSH pela hipófise. (61) 

Alguns dos efeitos secundários mais comuns dos análogos da GnRH prendem-se com 

ondas de calor, dores de cabeça, náuseas, vómitos, desconforto abdominal e aumento dos 

ovários. (51) 

 

4.1.1.4. Progesterona 
A Progesterona (Progeffikâ) é um esteroide que ocorre naturalmente no organismo da 

mulher, provocando alterações a nível do endométrio. Este medicamento é utilizado no 

tratamento de distúrbios causados por falta de progesterona no organismo, sendo o tipo de 

administração (oral ou vaginal) dependente da patologia em questão. (51, 62) 

Assim, Progeffikâ é administrado oralmente em casos de síndrome pré-menstrual, 

irregularidades menstruais causadas por disovulação ou anovulação, mastopatias benignas, pré-

menopausa ou tratamento de substituição na menopausa (em associação com tratamento 

estrogénico). A via vaginal é indicada em casos de substituição de progesterona em mulheres 

ovarioprivadas em situações de deficiência total de progesterona, como suplemento na fase lútea 

em casos de gravidez induzida por técnicas de PMA, ou em casos de ameaça de aborto por 

insuficiência lútea. (51, 62) 

Os principais efeitos secundários causados por este medicamento são dor abdominal, 

fatiga, inchaço, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, náuseas e alterações de humor. (51) 

 

4.1.1.5. Agonistas Dopaminérgicos 
A hiperprolactinémia é uma patologia derivada do excesso de prolactina libertada pela 

glândula pituária, originando irregularidades na ovulação e, consequentemente, na menstruação. 

Para diminuir a secreção de prolactina utilizam-se agonistas dopaminérgicos, como a 

Bromocriptina (Parlodelâ) ou a Cabergolina (Dostinexâ) de modo a permitir o normal 

funcionamento ovárico. Estes fármacos são também utilizados para tratar a síndrome de 

hiperestimulação ovárica. Alguns dos efeitos secundários associados aos agonistas 

dopaminérgicos incluem dores de cabeça, sonolência, tonturas, dor abdominal, náuseas, 

vómitos e congestão nasal. (49, 51) 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
Farmácia Barreiros Bessa 

	

Marta Canelas Pereira Lopes Pedroso 	 33	

 Comparando os dois fármacos, a cabergolina é mais bem tolerada e é mais efetiva em 

restaurar a ovulação e aumentar as taxas de gravidez. Além disso, os efeitos secundários 

tendem a ser mais leves e menos frequentes. (49) 

 

4.1.1.6. Inibidores da Aromatase 
Os inibidores da aromatase, nomeadamente o Anastrazol (Arimidex®) e o Letrozol 

(Femara®), reduzem os níveis circulantes de estradiol e diminuem o feedback negativo, 

estimulando o aumento da produção de gonadotrofina hipofisária e, assim, levando ao aumento 

da função ovariana. Apesar de serem maioritariamente utilizados para tratar o cancro da mama 

em mulheres pós-menopáusicas, têm também sido usados para estimulação ovariana em 

infertilidade anovulatória. (49-51) 

Os efeitos adversos associados aos inibidores da aromatase são ondas de calor, fadiga, 

náuseas, vómitos, dores de cabeça, sangramento ou irritação vaginal, dores de costas e nos 

seios e queda de cabelo. (49-51) 

 
5.  Técnicas de Procriação Medicamente Assistida 

As técnicas de PMA incluem todos os tratamentos de fertilidade nos quais os óvulos os 

embriões são manuseados fora do corpo. Geralmente estes procedimentos envolvem a remoção 

de óvulos maduros dos ovários e posterior combinação com espermatozoides, devolvendo o 

embrião ao corpo da mulher. A taxa de sucesso é dependente de múltiplos fatores, 

nomeadamente a técnica usada, o diagnóstico em causa e, principalmente, a idade da mulher, 

sendo a taxa de sucesso mais elevada quanto mais nova for a paciente. (44) 

A PMA envolve processos demorados e bastante dispendiosos, sendo as complicações mais 

comuns a gravidez múltipla e o nascimento prematuro. Estas situações podem ser minimizadas 

limitando o número de embriões transferidos para o útero. (44) 

As principais técnicas de PMA são a inseminação intrauterina (IIU), a fertilização in vitro 

(FIV), a transferência intrafalopiana de gâmetas (GIFT), a transferência intrafalopiana de zigotos 

(ZIFT) e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). (49) 

 
5.1. Inseminação Intrauterina 
A IIU, também conhecida por inseminação artificial, consiste na inserção do espermatozoide 

dentro do útero da mulher. Este procedimento deve coincidir com a ovulação num ciclo normal 

ou estimulado, sendo necessário que a mulher tenha as trompas de Falópio e o útero normais. 

No caso de a ovulação ser estimulada (por antiestrogénios ou gonadotrofinas, por exemplo), 

mais óvulos serão libertados, aumentando assim a probabilidade de gravidez, mas aumentando 

também o risco de gravidez múltipla. (49, 63) 

A técnica de IIU é particularmente útil quando as mulheres têm vaginismo, muco cervical 

deficiente, disfunção ovulatória ou endometriose ou quando a infertilidade é causada for fatores 

masculinos ou é inexplicada. (49, 63) 
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Após o tratamento é essencial a administração de antibiótico profilático e de ácido fólico 

(para proteção contra os defeitos nervosos do feto). A taxa de sucesso deste método ronda os 

14-20%, sendo uma das técnicas de PMA mais utilizadas. (63) 

 
5.2. Fertilização In Vitro 
A FIV é uma técnica de PMA em que a fertilização é realizada fora do corpo da mulher. 

Inicialmente os ovários são estimulados a produzir mais óvulos que o habitual, sendo estes 

posteriormente recolhidos e combinados com o esperma in vitro, onde são incubados por alguns 

dias. Quando ocorre fecundação e desenvolvimento embrionário, os embriões são transferidos 

para o útero da mulher ou criopreservados para utilização futura. A transferência embrionária é 

o passo mais crítico deste processo uma vez que não corresponde necessariamente à sua 

implantação no útero. (49) 

Este tratamento é útil quando o tratamento por IIU não é bem sucedido, nomeadamente em 

mulheres com danos nas trompas de Falópio, endometriose ou disfunção ovulatória moderada 

a severa ou ainda em homens com défice na qualidade do sémen. A FIV pode ser utilizada como 

tratamento de primeira linha em mulheres com idade materna mais avançada, 

independentemente da causa da infertilidade. (49, 63) 

 Após a transferência dos embriões é importante fazer profilaxia com antibiótico, 

suplementação com ácido fólico (para proteção contra os defeitos nervosos do feto) e ainda ácido 

acetilsalicílico ou corticoides em doses baixas. (63) 

 

5.3. Transferência Intrafalopiana de Gâmetas e Transferência Intrafalopiana de 
Zigotos  

A GIFT é uma técnica que, tal como a FIV, envolve a colheita de óvulos e espermatozoides. 

Os gâmetas são combinados in vitro e são imediatamente transferidos para as trompas de 

Falópio por laparoscopia. A mulher necessita de ter as trompas de Falópio saudáveis para que 

esta técnica seja efetuada com sucesso e para evitar uma gravidez extrauterina. (49) 

A ZIFT é um procedimento semelhante ao GIFT, embora o óvulo recém-fertilizado (ou zigoto) 

seja devolvido às trompas de Falópio das mulheres, em vez de uma mistura de gâmetas. (49) 

 

5.4. Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides ou Microinjeção 
A ICSI envolve a injeção de um único espermatozoide no interior do óvulo, utilizando uma 

agulha de microinjeção. O óvulo é posteriormente colocado no útero da mesma forma que na 

FIV. Esta técnica é útil para casais que não tiveram sucesso com a FIV ou quando o número de 

espermatozoides é demasiado baixo para que a FIV seja bem sucedida. Estas situações podem 

ocorrer em homens com alteração moderada a severa do sémen, azoospermia, anejaculação, 

ejaculação retrógrada ou seropositivos. (49, 63) 
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6. Riscos Associados às Técnicas de Procriação Medicamente Assistida 
Os tratamentos utilizando técnicas de PMA podem acartar com alguns riscos, 

nomeadamente gravidezes múltiplas, síndrome de hiperestimulação ovárica, gravidezes 

ectópicas e heterotópicas, e cancro no ovário. (49)  

Uma gravidez múltipla pode resultar de tratamentos para estimulação ovárica e, apesar de 

poder parecer uma opção atraente para os casais que tentam engravidar durante muito tempo, 

este fator é de elevado risco uma vez que está geralmente associado a um aumento significativo 

de mortalidade e morbilidade tanto da mãe como dos bebés. Uma forma eficaz de reduzir o risco 

de gravidezes múltiplas é limitar o número de embriões transferidos de uma só vez durante a 

fertilização in vitro. (49) 

Os riscos maternos associados à gestação múltipla incluem aborto, aumento da pressão 

arterial, anemia, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, maior probabilidade de hospitalização 

antes do nascimento, cesariana e hemorragia pós-parto. Quanto aos bebés, há um aumento da 

probabilidade de nascimento prematuro e de baixo peso à nascença, sendo que a probabilidade 

de morte na primeira semana de vida e de paralisia cerebral é bastante elevada. (49) 

A estimulação dos ovários é muitas vezes realizada deliberadamente utilizando fármacos 

para a fertilidade, de modo a obter mais óvulos do que num ciclo normal. Porém, algumas 

mulheres respondem excessivamente a estes medicamentos, levando a um aumento do 

tamanho dos ovários e libertação de substâncias para a corrente sanguínea. Para detetar esta 

patologia precocemente é essencial a monitorização constante durante os tratamentos de FIV. 

(49) 

Algumas manifestações menores do síndrome de hiperestimulação ovárica são distensão e 

desconforto abdominal leves e náuseas. Em casos mais graves o inchaço e dor abdominais são 

mais acentuados, podem ocorrer vómitos e sede extrema, com diminuição da produção de urina 

e dificuldade em respirar. (49) 

Uma gravidez ectópica (ou extrauterina) ocorre quando o feto se desenvolve fora do útero, 

nomeadamente numa trompa de Falópio, num ovário ou noutro local da cavidade abdominal. A 

gravidez heterotópica ocorre em casos de gravidez múltipla, sendo que um dos embriões se 

desenvolve no útero e o outro se desenvolve fora do útero. Os principais fatores de risco para a 

ocorrência deste tipo de gravidezes são infeções genitais, danos nas trompas de Falópio e 

tabagismo. (49) 

O risco de cancro no ovário também está aumentado para mulheres inférteis ou que realizam 

tratamentos de fertilidade, devendo essas mulheres ser monitorizadas regularmente. (49) 

  

7. Âmbito do projeto 
Tal como referido anteriormente, a FBB encontra-se próxima das instalações do Centro 

de Genética da Reprodução Professor Alberto Barros. Assim sendo, o contacto com casais 

inférteis a realizar tratamentos de fertilidade era diário, assim como a dispensa da respetiva 

medicação. 
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Devido à elevada carga emocional associada a este tipo de tratamentos, é crucial estarmos 

totalmente preparados para esclarecer todas as dúvidas que surjam relativamente à medicação, 

nomeadamente ao modo de aplicação e efeitos secundários que possam causar, assim como 

cuidados específicos a ter.  

De modo a sentir-me mais confortável com o aconselhamento ao balcão decidi criar um 

documento que facilita a explicação do modo de aplicação de diversos injetáveis utilizados no 

tratamento da infertilidade. O documento pode ser consultado no anexo VI. 

Este projeto foi uma mais valia para a farmácia uma vez que facilitou os atendimentos e a 

compreensão da medicação por parte dos utentes, tendo tido um excelente feedback por parte 

dos mesmos.  
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Anexos 

 
Anexo I: Interior da farmácia: Zona de atendimento  
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Anexo II: Interior da farmácia: Balcão 
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Anexo III: Rastreio Cardiovascular 
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Anexo IV: Palestras “IST: Como prevenir?” 
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Anexo V: Apresentação “IST: Como prevenir?” 
  

Infeções
Sexualmente
Transmissíveis
COMO PREVENIR?

Marta Canelas Pedroso

O QUE SÃO AS IST? 
As IST, ou infeções sexualmente transmissíveis, são infeções contagiosas cuja 

forma mais frequente de transmissão é através das relações sexuais
vaginais, orais ou anais.

BACTERIANA VIRAL PARASITÁRIA

O

R

I

G

E

M

FÚNGICA



Relatório de Estágio Profissionalizante 
Farmácia Barreiros Bessa 

	

Marta Canelas Pereira Lopes Pedroso 	 47	

 
  

COMO SE TRANSMITEM?

Relações sexuais 
vaginais, anais ou 
orais desprotegidas

Partilha de 
seringas ou 
brinquedos 

sexuais  
infetadas

Transmissão 
vertical 

durante o parto

Transfusão 
de sangue 

contaminado

Contacto com 
fluídos infetados 
(como sémen ou 

leite materno)

Múltiplos 
parceiros sexuais

Corrimento vaginal anormal, 
geralmente com mau cheiroPresença de vermelhidão, 

manchas brancas, bolhas, 
verrugas ou vesículas nos 
órgãos genitais ou à sua 

volta.

Febre

Dor ou ardência ao urinar 
ou durante a relação sexual

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?
ATENÇÃO
Muitas IST podem não 

apresentar sintomas, mas isso 
não significa que não causem 

danos permanentes no 
organismo!

Corrimento 
uretral
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COMO SE PREVINE?
O uso do preservativo 

é o método Realizar exames 
periodicamente.

Logo que se sintam incómodos 
ou se detetem lesões na zona 
genital, deve consultar-se um 

médico.

Diminuir o número de 
parceiros sexuais e 

conhecer o seu 
estado clínico.

Correta higienização do 
corpo e dos espaços.

04

01

02

03

04

05

Vacinação.

O PRESERVATIVO MASCULINO
Látex

(ou poliuretano ou 
borracha sintética)

Método contracetivo barreira

Evita gravidez

Método mais eficaz na prevenção de IST

Fácil acesso

Fácil utilização

Poucos efeitos secundários

Pode ou não conter espermicida
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Apertar a ponta 
do preservativo 

de modo a retirar 
o ar.

Desenrolar até à 
base do pénis.

Após a 
ejaculação, retirar 

o preservativo 
cuidadosamente 
para não vazar.

Dar um nó no 
preservativo e 
deitar no lixo.

O PRESERVATIVO MASCULINO

O PRESERVATIVO FEMININO

Poliuretano ou nitrilo
Método contracetivo barreira

Uma das extremidade é fechada, devendo ser 
acomodada ao fundo da cavidade vaginal.

A outra extremidade é aberta
Pode ser 

colocado até 8h 
antes do ato 

sexual

Evita gravidez

Previne IST

Ausência de efeitos 
secundários ou 

contraindicações 
graves

Não necessita de supervisão médica
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O PRESERVATIVO FEMININO

Apertar o anel 
mais pequeno no 
centro, de modo a 

formar um 8.

Colocar no fundo 
da vagina, com o 

dedo.

O anel maior fica 
para fora da 

vagina. Cuidado 
para o pénis não 
entrar pelo lado! 

Torcer o anel para 
que o esperma 

não vaze, retirar 
da vagina, dar um 
nó e deitar no lixo.

OUTROS MÉTODOS CONTRACETIVOS

ANEL VAGINAL
• Eficácia: 99%;
• Flexível;
• Hormonas (P+E) que são 

libertadas no sangue durante 21 
dias (pausa 7 dias);

• A ovulação é inibida e o muco 
cervical é espessado;

• Evita esquecimentos;
• Introduzido da mesma forma que 

um tampão;

DIAFRAGMA

• Eficácia: 85%;
• Método contracetivo barreira;
• Deve ser usado em conjunto 

com espermicidas;
• Bloqueia a passagem dos 

espermatozoides para o útero;
• Pode ser colocado até 6 horas 

antes da relação sexual (nunca 
deixar mais de 24h);

ADESIVO TRANSDÉRMICO
• Eficácia: 99%;
• Colocado no abdómen, 

nádegas, braços ou parte 
superior do corpo;

• Liberta hormonas (P+E) no 
organismo durante 7 dias (único 
semanal);

• A ovulação é impedida;
• A eficácia pode estar 

diminuída em mulheres com 
mais de 90kg;

• Eficácia: 99%;
• Hormonal (só P);
• Médio-longo prazo: pode ser 

usado até 3 anos seguidos;
• Pequena barra que é 

introduzida sob a pele do 
braço;

• Não requer qualquer 
intervenção, durante o tempo 
de uso;

IMPLANTE HORMONAL
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OUTROS MÉTODOS CONTRACETIVOS

ESPERMICIDA
• Diminuem a capacidade de 

fecundação dos espermatozoides;
• Fáceis de usar e ajudam na 

lubrificação, podendo ser usados 
em conjunto com outros métodos 
contracetivos;

• Podem provocar irritações no 
pénis ou vagina e estão 
associados a um maior risco de 
infeção urinária;

INJEÇÃO 
ANTICONCECIONAL

SISTEMA INTRAUTERINO 
HORMONAL

• Eficácia: 99%;
• Dispositivo em forma de “T” que 

é inserido no útero (médico);
• Liberta hormonas (P) em baixa 

quantidade, espessando o muco 
cervical e dificultando a 
passagem dos espermatozoides;

• No caso de haver fecundação, 
impede a nidação (fixação do 
óvulo nas paredes do útero);

• Preferencialmente após 
gravidez;

• Método mais eficaz de 
contraceção de emergência, 
para além de uma opção 
contracetiva de longa duração;

• Pode ser colocado até 
120 horas (5 dias), após a 
relação sexual não protegida 
(médico);

• Impede a fixação do óvulo 
fecundado nas paredes do 
útero;

• Não hormonal, tendo menos 
efeitos secundários;

DIU DE COBRE

• Eficácia: 99%;
• Contém hormonas (P) e é 

administrada trimestralmente;
• Inibição da ovulação, 

espessamento do muco cervical 
(que dificulta a passagem dos 
espermatozoides e tornando o 
revestimento do útero menos 
espesso);
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PÍLULA DO DIA SEGUINTE
A pílula do dia seguinte deve ser usada como CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA!!!

Mecanismo de ação: inibe 
ou atrasa a ovulação, 

para que não seja 
libertado nenhum óvulo. 

O comprimido deve ser 
tomado o mais cedo 

possível após a relação 
sexual não protegida.

Pode ser tomada em 
qualquer altura do ciclo 

menstrual, desde que não 
esteja grávida ou haja 

essa possibilidade.

Quanto maior o número 
de tomas, menor a 

eficácia;

Não é uma pílula 
abortiva, pelo que não 

vai funcionar se já estiver 
grávida;

Dose hormonal muito 
elevada;

Tomas sucessivas podem 
levar ao aumento do risco 
de cancro e trombose ou 
problemas numa futura 

gravidez;

PÍLULA DO DIA SEGUINTE
A pílula do dia seguinte deve ser usada como CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA!!!

LEVONOGESTREL

ü Até 72 horas (3 dias) após uma relação sexual não 
protegida;

ü Eficácia de 84%;
ü Maior eficácia nas primeiras 12 horas;
ü Efeitos adversos: náuseas, vómitos, perda de sangue, 

tensão mamária, tonturas e dores de cabeça.

ACETATO DE ULIPRISTAL
ü Até 120 horas (5 dias) após uma relação sexual não protegida;
ü Eficácia de 98%;
ü Maior eficácia quanto mais cedo for a toma;
ü Efeitos adversos: dor abdominal, perda de sangue, cólicas uterinas, dores 

de cabeça, fadiga, tonturas, náuseas, vómitos, cãibras musculares e 
alterações de humor, entre outros.

Se vomitar ou tiver diarreia nas 3 a 4 horas posteriores à toma, deve repetir a dose!
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QUAIS AS MAIS CONHECIDAS? 
HIV/SIDA

HPV

CLAMÍDIA

GONORREIA

SÍFILIS

HERPES GENITAL

TRICOMONÍASE

CANDIDÍASE

1. HIV/SIDA

• Infeção vírica que afeta o 
sistema imunitário;

• O HIV ataca as células T do 
organismo, enfraquecendo o 
sistema imunitário e 
desenvolvendo-se SIDA 
(síndrome da 
imunodeficiência adquirida);

• Via sexual;
• Partilha de objetos 

e/ou agulhas 
contaminados;

• Transfusão sangue;
• Mãe para o filho;
• Aleitamento;

• �: corrimento espesso, 
prurido, dor e vermelhidão 
na vulva ou vagina, dor 
durante relações sexuais;

• �: prurido, irritação e 
vermelhidão na ponta do 
pénis, desconforto ao urinar, 
camada pastosa no prepúcio;

• Sem cura;
• Terapêutica 

anti-retrovírica 
bastante 
eficaz;

• O sistema imunitário fica 
debilitado, não 
conseguindo defender-se 
de agentes patogénicos 
externos e pode causar 
graves complicações, 
podendo levar à morte;
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1. HIV/SIDA

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/infecções/infecção-pelo-v%C3%ADrus-da-
imunodeficiência-humana-hiv/infecção-pelo-v%C3%ADrus-da-imunodeficiência-
humana-hiv

https://www.infixus.info/hiv-rash-imagens-sntomas-4.html

2. HPV (PAPILOMAVÍRUS HUMANO)

• Infeção vírica que afeta 
a pele e mucosas, 
causando verrugas 
genitais;

• Vários tipos de HPV;

• Vacinação previne a infeção;
• Geralmente as verrugas 

desaparecem sozinhas;
• Laser, cirurgias de remoção;

• Via sexual;
• Contacto 

direto com 
área 
infetada;

• Estimulação de células 
pré-cancerosas no 
colo do útero;

• � e � : Verrugas 
nos genitais ou 
noutras áreas do 
corpo, prurido, 
sensação de 
queimadura na zona 
genital;
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2. HPV

http://www.pedipedia.org/pro/artigo-profissional/hpv-papiloma-virus-humano

https://hourpress.com.br/?p=4231

http://noticias.cennoticias.com/7633742?origin=relative&pageId=6543108f-3e94-
46da-9a09-2747a8ef2386&PageIndex=2

3. CLAMÍDIA

• Infeção bacteriana causada 
por Chlamydia trachomatis;

• Pode afetar o pénis, a 
vagina, o colo do útero, o 
ânus, a uretra, a garganta ou 
os olhos;

• É a IST mais comum; 

• Via sexual;
• Mãe para 

filho;

• �: dor pélvica, corrimento 
amarelo e espesso, dor ao 
urinar e durante as relações 
sexuais, spotting;

• �: dor ao urinar, corrimento, 
inchaço nos testículos ou ânus;

• Antibióticos; • Doença inflamatória pélvica 
(DIP);

• Infertilidade;
• Epididimite;
• Os recém nascidos são mais 

suscetíveis de infeções 
oculares e pulmonares;
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3. CLAMÍDIA

https://planetabiologia.com/clamidia-sintomas-tratamento-fotos/

https://originaleexclusivo.com.br/diferenca-entre-clamidia-e-sapinho/

http://elmundoets.blogspot.com/2017/11/transmision-y-sintomas-de-la-clamidia.html

4. GONORREIA (BLENORRAGIA)

• Infeção bacteriana 
causada por Neisseria
gonorrhoeae;

• Prolifera em áreas quentes 
e húmidas do corpo;

• Pode afetar o pénis, a 
vagina, o colo do útero, o 
ânus, a uretra, a garganta;

• Via sexual;
• Mãe para 

filho;

• �: dor pélvica, hemorragia, febre, 
dor ao urinar e durante a relação 
sexual, vómitos e mal estar geral, 
corrimento purulento, infeção na 
garganta, ânus ou olhos;

• �: dor ao urinar, corrimento, dor nos 
testículos, infeção na garganta, ânus 
ou olhos;

• Antibióticos; • Doença inflamatória 
pélvica (DIP);

• Infertilidade;
• Cancro da próstata;
• Os recém nascidos 

podem apresentar 
conjuntivites;
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4. GONORREIA (BLENORRAGIA)

http://lssexualidadg5.blogspot.com/2013/06/estas-son-algunas-imagenes-de.html
http://ufpatasabendo.blogspot.com/2015/01/gonorreia.html

http://www.instadolescente.com.br/gonorreia/

5. SÍFILIS

• Infeção bacteriana 
causada por Treponema 
pallidum;

• 3 estadios:
• Primária (3 semanas);
• Secundária (3-6 

semanas);
• Terciária (1-20 anos);

• Primária: pequena úlcera indolor nos 
órgão genitais, boca e ânus –
altamente contagiantes;

• Secundária: erupção cutânea, febre, 
dores de cabeça, dores musculares e 
fadiga;

• Terciária: danos no sistema nervoso e 
cardiovascular, podendo causar morte;

• Via sexual;
• Contacto 

direto com 
ferimentos;

• Mãe para 
filho;

• Em caso de gravidez pode 
causar aborto espontâneo, 
morte à nascença ou sífilis 
congénita;

• Se não for tratada pode 
causar danos permanentes 
no cérebro, coração ou 
outros órgãos;

• Fácil de curar 
nas fases 
iniciais 
recorrendo a 
antibióticos 
(penicilina);
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5. SÍFILIS

https://www.queroviverbem.com.br/sifilis-informacoes/
https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/pediatr%C3%ADa/infecciones-
en-recién-nacidos/s%C3%ADfilis-congénitahttp://www.ptyzol.xyz/os-sintomas-da-sfilis-em-mulheres.html

6. HERPES GENITAL

• Infeção vírica causada 
por Herpes simplex:
• tipo 1 (lesões  na 

mucosa oral);
• tipo 2 (lesões nos 

genitais e ânus);

• Via sexual;
• Contacto com 

lesões ou 
secreções das 
zonas afetadas;

• Partilha de objetos 
infetados;

• Surgem 3 a 7 dias após infeção;
• � e �: aparecimento de 

vesículas e lesões na área 
genital, dor, prurido e ardor ao 
urinar, bolhas com líquido claro 
que rebentam e formam úlceras 
vermelhas dolorosas;

• Não tem cura;
• O tratamento 

atenua as queixas 
e sintomas e diminui 
o período em que 
o vírus está ativo e 
contagiante;

• Aparecimento 
recorrente;
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6. HERPES GENITAL

http://dstaidsunifal.blogspot.com/2015/07/herpes-genital.html http://dstaidsunifal.blogspot.com/2015/07/herpes-genital.html
https://viva.tvcabo.mz/2017/12/18/veja-como-identificar-os-
sintomas-da-herpes-genital/

7. TRICOMONÍASE

• Infeção parasitária 
causada por 
Trichomonas vaginalis;

• Uma das IST mais 
comuns;

• Surgem 5 a 28 dias após infeção;
• �: corrimento com ardor intenso e 

cor alterada, hemorragias durante 
a relação sexual, prurido vaginal, 
inchaço nas virilhas;

• �: corrimento, necessidade de 
urinar com frequência e com 
ardor, irritação do pénis;

• Em grávidas pode 
provocar parto 
precoce ou baixo peso 
à nascença;

• Via sexual;
• Partilha de 

objetos 
contaminados;

• Antibióticos e 
antiparasitários;
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7. TRICOMONÍASE

http://previnaadole.blogspot.com/2014/11/dsttricomoniase_19.htmlhttps://slideplayer.com.br/slide/3670751/12/ima
ges/10/Colo+em+framboesa+-
+achado+peculiar+da+Tricomon%C3%ADase.jpg

http://fundacionio.org/viajar/enfermedades/trichomonas.html

8. CANDIDÍASE

• Infeção fúngica causada 
pelo crescimento excessivo 
de Candida albicans;

• Fungo oportunista que se 
multiplica quando a 
imunidade do hospedeiro 
está diminuída;

• Via 
sexual;

• Contacto 
com a 
mucosa 
lesionada;

• �: corrimento purulento, prurido, 
dor e vermelhidão na vagina, vulva 
ou ânus, dor durante as relações 
sexuais ou ao lavar com água;

• �: comichão, ardor e irritação na 
ponta do pénis, vermelhidão, 
desconforto ao urinar;

• Antifúngico em 
creme para 
aplicar na 
zona genital;

• Em imunocomprometidos 
pode atingir qualquer 
órgão, podendo levar a 
infeção sistémica;
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8. CANDIDÍASE

https://minutosaudavel.com.br/candidiase/ https://jmarcosrs.wordpress.com/2013/11/15/candidiase-
em-homens/

https://mzizi-mkavu.blogspot.com/2014/06/the-facts-on-natural-yeast-infection.html

O MELHOR REMÉDIO É A PREVENÇÃO!

USA PRESERVATIVO
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MITO OU VERDADE?
• As IST não se transmitem através do sexo oral.

• A pílula é um método de prevenção de IST.

• A lavagem dos órgãos sexuais após uma relação sexual 
desprotegida pode ser eficaz na eliminação de IST.

• O preservativo masculino deve ser utilizado simultaneamente 
com o preservativo feminino.

• Se o teu parceiro for virgem não podes apanhar IST.

• A SIDA pode ser transmitida através da saliva.

M

i

t

o

S

MITO OU VERDADE?

• Os preservativos femininos (internos) são tão eficazes 
quanto os preservativos masculinos (externos).

• A abstinência é o único método contracetivo 100% eficaz. 

• Pessoas sexualmente ativas entre os 15 e os 24 anos têm 
maior risco de contrair IST. 

V

e

r

d

a

d

e
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Anexo VI: Projeto “Infertilidade” 

 
  

GONAL-f: Como utilizar?

Botão para regular a dose
Dose a administrar

Êmbolo
MedicamentoTampa da caneta

Tampa externa da agulha

Tampa interna da agulha Agulha

ATENÇÃO:
• Cada agulha deve ser utilizada apenas uma vez. No final de cada administração volte a colocar a tampa externa da agulha e desenrosque-a da caneta.
• Esta medicação deve ser conservada no frigorífico até ser administrada.

GONAL-f: Como utilizar?

1. Retire a tampa da caneta e 
verifique se a dose indicada é zero.

2. Retire o selo da tampa  externa 
da agulha.

3. Enrosque a agulha na caneta. 4. Retire a tampa externa da agulha.

5. Retire a 
tampa interna 
da agulha.

6. Rode o botão de regulação da dose no sentido 
dos ponteiros do relógio até atingir a dose a 
administrar. Caso ultrapasse a dose pretendida, 
rode o botão no sentido contrário.

7. Introduza a agulha e 
prima o botão  durante 5 
segundos para garantir 
que injetou todo o 
medicamento.

8. Com o botão premido, retire 
lentamente a agulha e verifique se a 
dose que aparece na janela é zero.
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PERGOVERIS: Como utilizar?

Botão para regular a doseDose a administrarÊmbolo

Tampa externa da agulha

Tampa interna da agulha Agulha

Medicamento

ATENÇÃO:
• Cada agulha deve ser utilizada apenas uma vez. No final de cada administração volte a colocar a tampa externa da agulha e desenrosque-a da caneta.
• Esta medicação deve ser conservada no frigorífico até ser administrada.

1. Retire a tampa da caneta e 
verifique se a dose indicada é zero.

2. Retire o selo da tampa  externa 
da agulha.

3. Enrosque a agulha na caneta. 4. Retire a tampa externa da agulha.

5. Retire a 
tampa interna 
da agulha.

6. Rode o botão de regulação da dose no 
sentido dos ponteiros do relógio até atingir a 
dose a administrar. Caso ultrapasse a dose 
pretendida, rode o botão no sentido contrário.

7. Introduza a agulha num ângulo de 90º e 
prima o botão  durante 5 segundos para 
garantir que injetou todo o medicamento.

PERGOVERIS: Como utilizar?

8. Com o botão premido, 
retire lentamente a agulha e 
verifique se a dose que 
aparece na janela é zero.
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OVITRELLE: Como utilizar?

Dose a administrar
Botão para regular a dose

Tampa externa da agulha

Tampa interna da agulha
Agulha

Medicamento

Tampa da caneta

ATENÇÃO:
• Cada agulha deve ser utilizada apenas uma vez. No final de cada administração volte a colocar a tampa externa da agulha e desenrosque-a da caneta.
• Esta medicação deve ser conservada no frigorífico até ser administrada.

1. Retire a tampa da caneta e 
verifique se a dose indicada é zero.

2. Retire o selo da tampa  externa 
da agulha.

3. Enrosque a agulha na caneta. 4. Retire a tampa externa da agulha.

5. Retire a 
tampa interna 
da agulha.

6. Rode o botão de regulação da dose no 
sentido dos ponteiros do relógio até atingir a 
dose a administrar (250).

7. Introduza a agulha num ângulo de 90º e 
prima o botão  durante 5 segundos para 
garantir que injetou todo o medicamento.

OVITRELLE: Como utilizar?

8. Com o botão premido, 
retire lentamente a agulha e 
verifique se a dose que 
aparece na janela é zero.
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ORGALUTRAN: Como utilizar?

Tampa da agulha Medicamento Êmbolo

ATENÇÃO:
• Cada seringa pré-cheia deve ser utilizada apenas uma vez. No final de cada administração volte a colocar a tampa na agulha.
• Esta medicação não necessita de ser conservada no frigorífico.

ORGALUTRAN: Como utilizar?

1. Retire a tampa agulha.

2. Faça uma prega com a pele e insira a agulha 
num ângulo de 45º.

3. Puxe o êmbolo ligeiramente para trás para 
verificar se a agulha foi bem introduzida. NÃO
deve aspirar sangue.

4. Empurre o êmbolo lentamente e com firmeza 
até total administração do medicamento. No 
final retire a seringa rapidamente e pressione a 
pele com algodão embebido em desinfetante.

Se aspirar sangue pare a administração, retire a 
agulha e repita o processo com uma nova 

seringa pré-cheia.
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CETROTIDE: Como utilizar?

Seringa pré-cheia

Agulha de reconstituição

Agulha de aplicação

Frasco para injetáveis

Tampa do frasco para 
injetáveis

ATENÇÃO:
• Cada agulha, frasco para injetáveis e seringa deve ser utilizada apenas uma vez. No final volte a colocar a tampa nas agulhas.
• Esta medicação necessita de ser conservada no frigorífico. Retire-a do frigorífico 30 minutos antes da sua utilização.

CETROTIDE: Como utilizar?

1. Retire a tampa azul do 
frasco para injetáveis.

2. Remova a proteção da seringa pré-cheia.
3. Enrosque a seringa amarela e retire a sua tampa protetora.

4. Injete o conteúdo da seringa no frasco 
para injetáveis, pressionando lentamente o 
êmbolo. Depois Inverta a ampola e aspire 
o seu conteúdo para dentro da seringa.

5. Retire a seringa do frasco, coloque a tampa na agulha amarela 
e remova-a da seringa. Enrosque a agulha cinzenta na seringa. 

8. Faça uma prega na pele e insira a seringa num 
ângulo de 45º a 90º. Solte a prega de pele. Puxe o 
êmbolo ligeiramente para trás (NÃO deve aspirar 
sangue). Empurre o êmbolo lentamente e com 
firmeza até total administração do medicamento. 

Se aspirar sangue 
pare a 

administração, 
retire a agulha e 
repita o processo 
com uma nova 

seringa pré-
cheia.
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BEMFOLA: Como utilizar?

Tampa externa da agulha

Tampa interna da agulha

Agulha

Barra de ativação

Botão de dosagem

Dosagem a administrar

Cartucho com 
medicação

ATENÇÃO:
• Cada agulha deve ser utilizada apenas uma vez. No final volte a colocar a tampa na agulha.
• Esta medicação necessita de ser conservada no frigorífico. Retire-a do frigorífico 30 minutos antes da sua utilização.

BEMFOLA: Como utilizar?

1. Retire o selo da tampa 
externa da agulha.

2. Insira a agulha na caneta 
até ouvir um “click”. 

3. Retire as tampas da agulha. 4. Segure a caneta verticalmente, com 
a agulha a apontar para cima, e bata 
suavemente para o ar subir até ao topo.

5. Pressione o botão de dosagem até a 
barra de ativação com a seta desaparecer. 
Ouve-se um “click “e sai algum líquido.

6. Rode o botão até à dosagem 
indicada.

7. Faça uma prega na pele e 
insira a caneta num ângulo de 
90º.

8. Pressione o botão de dosagem 
lentamente, aguarde 5 segundos 
e retire a agulha.
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ELONVA: Como utilizar?

Seringa pré-cheia
Êmbolo

Tampa da seringa

Tampa da agulha

AgulhaZona de perfuração

ATENÇÃO:
• Cada agulha e seringa deve ser utilizada apenas uma vez. 
• Esta medicação deve ser conservada no frigorífico até ser administrada.

ELONVA: Como utilizar?

1. Quebre a tampa agulha 
pela zona de perfuração.

2. Com a seringa na vertical 
bata suavemente para o ar 
subir;

3. Desenrosque a tampa da 
seringa no sentido contrário 
aos ponteiros do relógio.

4. Enrosque a agulha na 
seringa no sentido dos 
ponteiros do relógio.

5. Retire a proteção da 
agulha.

6. Com a seringa na vertical 
empurre o êmbolo suavemente 
até aparecer uma gota de líquido.

7. Faça uma prega na pele e insira a 
agulha num ângulo de 90º. Empurre o 
êmbolo e aguarde 5 segundos.

8. Ao soltar o êmbolo a agulha 
entra na seringa, onde fica em 
segurança.
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MENOPUR 600: Como utilizar?

ATENÇÃO:
• Cada agulha deve ser utilizada apenas uma vez. No final de cada administração volte a colocar a tampa externa da agulha e desenrosque-a da caneta.
• Esta medicação deve ser conservada no frigorífico até ser administrada.

1 Frasco de Menopur

1 Agulha para Mistura

9 Seringas Descartáveis para Injeção

1 Seringa pré-cheia para Mistura

Tampa do frasco 
para injetáveis

Tampa da seringa

MENOPUR 600: Como utilizar?

1. Retire a tampa do frasco para injetáveis 
e a tampa da seringa pré-cheia.

2. Fixe a agulha para mistura 
à seringa pré-cheia.

3. Retire a tampa da 
agulha para mistura.

4. Insira a seringa verticalmente 
através no frasco de pó.

5. Injete lentamente o conteúdo da 
seringa no frasco, sem formar bolhas.

6. Largue o êmbolo e deixe-o subir 
para remover a sobrepressão. Depois 
retire a seringa e a agulha.

7. Rode lentamente o 
frasco para dissolver o pó.

8. Insira a seringa de 
administração no frasco.

9. Inverta a seringa e 
o frasco e aspire a 
dose prescrita.

10. Faça uma prega na pele e insira a seringa 
num ângulo de 90º. Empurre o êmbolo 
suavemente e depois retire a seringa.

* Ver passos 
adicionais para 
Menopur 1200!
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MENOPUR 1200: Como utilizar?

ATENÇÃO:
• Cada agulha deve ser utilizada apenas uma vez. No final de cada administração volte a colocar a tampa externa da agulha e desenrosque-a da caneta.
• Esta medicação deve ser conservada no frigorífico até ser administrada.

1 Frasco de Menopur

1 Agulha para Mistura

18 Seringas Descartáveis para Injeção

2 Seringas pré-cheias para Mistura

Tampa do frasco 
para injetáveis

Tampa da seringa

MENOPUR 1200: Como utilizar?

* Passos 
adicionais para 
Menopur 1200!

6.1. Retire suavemente a seringa da 
agulha com uma torção, deixando a 
agulha no frasco para injetáveis.

6.2. Retire a tampa da segunda 
seringa pré-cheia e fixe a seringa à 
agulha que está no frasco.

6.3. Injete lentamente o 
conteúdo da seringa no 
frasco, sem formar bolhas.

6.4 Largue o êmbolo e deixe-o 
subir para remover a 
sobrepressão. Depois retire a 
seringa e a agulha.
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