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Resumo 

 

 Em contexto curricular, estagiei, nos meses Novembro e Dezembro de 2018, em farmácia 

hospitalar. Descreve-se as áreas de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro 

Hispano com que contactei. 
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Lista de abreviaturas e acrónimos 

 

  
CDP Centro de Diagnóstico Pneumológico 

CTX Citotóxico[s] 

DCI Designação Comum Internacional 

DGS Direcção-Geral da Saúde 

DIDDU Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DT Directora Técnica 

FNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

HPH Hospital Pedro Hispano 

LASA Look-Alike, Sound-Alike 

SASU Serviço de Atendimento a Situações Urgentes 

SF Serviços Farmacêuticos [do Hospital Pedro Hispano] 

SNS Sistema Nacional de Saúde 

TDT Técnicas Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 

UCC Unidades de Cuidados Continuados 

UCSP Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 

UFA Unidade de Farmácia de Ambulatório 

ULSM Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

UPC Unidade de Preparação de Citotóxicos 

UPE Unidade de Preparação de Estéreis 

USF Unidades de Saúde Familiar 

USP Unidade de Saúde Pública 



   

1. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos e os serviços farmacêuticos do Hospital Pedro 

Hispano 

Com Visão, Missão e Valores definindo um objectivo de modelo de qualidade de 

prestação de cuidados integrados e humanizados de promoção de saúde e prevenção da doença 

ao longo de todo o ciclo vital baseado no valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana, 

não desatentando à noção de comunidade [1], a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) 

surge pelo Decreto-Lei n.º 207/99 de 9 de Junho, extinguindo o Hospital de Pedro Hispano (HPH) 

como pessoa colectiva [2]. Nesta Unidade de Saúde Local, a primeira em Portugal [3], os cuidados 

de saúde primários estão assegurados pelos Centros de Saúde de Leça da Palmeira, de 

Matosinhos, de São Mamede de Infesta e da Senhora da Hora, a par das respectivas Unidades 

Funcionais (Unidades de Saúde Familiar (USF), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) e Unidades de Cuidados Continuados (UCC)), assim como pela Unidade de Saúde 

Pública (USP), o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) e o Serviço de Atendimento a 

Situações Urgentes (SASU). Os cuidados continuados de saúde, por sua vez, são prestados pela 

Equipa de Cuidados Paliativos, pela Equipa de Suporte ao Doente Crónico Complexo e pela 

Equipa de Gestão de Altas. No que concerne os cuidados de saúde hospitalares, a responsabilidade 

é do Hospital Pedro Hispano [4], cujas instalações servem os Serviços Farmacêuticos (SF) que 

assistem a todas as unidades designadas anteriormente, abrangendo a população residente de 

Matosinhos [5] (175.478 habitantes, em 2011 [6]) à qual se acrescem 143 mil utentes por 

referência dos habitantes dos concelhos da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde [5]. 

 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos: Recursos Humanos, horário de 

funcionamento e ordem espacial das instalações 

Os Recursos Humanos dos SF do Hospital Pedro Hispano consistem numa equipa de 

cerca de 40 profissionais que engloba farmacêuticos, técnicas superiores de diagnóstico e 

terapêutica (TDT), assistentes operacionais e uma assistente administrativa. Sob a direcção 

técnica de uma farmacêutica nomeada pelo Conselho de Administração (Dr.ª Cristina Paiva), esta 

equipa pauta as suas relações interpessoais entre profissionais e para com terceiros pelos 

princípios de lealdade, cortesia, rectidão, amabilidade, espírito de cooperação e entreajuda, 

desempenhando as suas funções objectiva e imparcialmente, colaborando mutuamente na 

implementação das decisões superiormente determinadas, segundo dita o Código de Conduta 

Ética da ULSM a que está sujeita [6] e conforme pude pessoalmente reconhecer. 

De acordo com um mapeamento mensal da responsabilidade da directora técnica (DT) 

dos serviços, os farmacêuticos e as técnicas superiores de diagnóstico e terapêutica distribuem-se 

pelos diferentes sectores de acção dos SF, totalizando (conjuntamente) um horário de 
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funcionamento ininterrompido de 11,5 horas de segunda a sexta-feira – das 8h30 às 20h00 – e de 

oito horas ao sábado – das 9h00 às 17h00 -.  

 

3. Selecção e aquisição de produtos farmacêuticos 

A instrução para a aquisição de medicamentos pelo HPH é realizada pela Directora dos 

SF, de acordo com as necessidades do Hospital. Estas necessidades são monitorizadas através de 

metodologia KaizenTM, pelo recurso a Kanban. Tendo por base registos de consumo para períodos 

análogos, é definido um “Ponto de Encomenda”, que assegura um stock de reserva adequado para 

cada produto farmacêutico. Fisicamente, no armazém, esse ponto é assinalado por um cartão – 

chamado de Kanban – colocado de forma a surgir visivelmente no momento em que o stock em 

armazém atinge o valor de segurança. Este mecanismo cumpre-se tendo estabelecida uma “Norma 

de Aviamento” para a movimentação de produtos: de onde estão armazenados, os produtos são 

retirados de cima para baixo (por coluna), da frente para trás e, finalmente, da esquerda para a 

direita. O cartão contém a designação do produto, o seu código interno, informação sobre o local 

onde está armazenado, qual o ponto de encomenda e a quantidade a encomendar. De acordo com 

a flutuação de stock para cada produto, o Kanban é movido sequencialmente entre três 

localizações: o Ponto de Encomenda, o local de Kanban dos produtos a ser encomendados (cujo 

ponto de encomenda foi atingido), e o local de Kanban dos produtos já encomendados que 

aguardam recepção. Este modelo está construído de forma a evitar cumulativamente a ruptura e 

a acumulação de stock. Estando atingido o Ponto de Encomenda, a DT dá, então, a ordem de 

encomenda, que segue para o Departamento de Compras e Logística da ULSM. 

 O Hospital Pedro Hispano, estando integrado no Sistema Nacional de Saúde (SNS), vê 

os critérios de utilização de medicamentos no seu contexto previstos pelo Formulário Nacional 

de Medicamentos (FNM), conforme conjectura o Despacho n.º 1729/2017 [7] que revoga o 

Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de Fevereiro. Quando se considera a necessidade de utilizar um 

medicamento não incluído neste Formulário, é submetido um pedido de consideração à Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT) que avalia a condição de valor acrescentado relativamente aos 

já incluídos para a situação específica. Caso o desfecho seja favorável, este medicamento é 

incluído numa adenda ao Formulário, e poderá ser adquirido para os Serviços Farmacêuticos do 

Hospital. 

 Na recepção dos produtos farmacêuticos é conferida a conformidade da encomenda com 

os documentos Nota de Encomenda e Guia de Remessa/Factura que a acompanha, com 

verificação do conteúdo (qualidade e quantidade) do fornecedor certo, do lote dos produtos e da 

sua data de validade. Após conferência, os documentos são datados, carimbados, assinados e 

encaminhados para o DCL, que tratará da regularização informática das existências, ou, caso não 
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haja conformidade, da normalização da situação junto do fornecedor. Quando não há 

conformidade, os produtos ficam em quarentena. Não havendo irregularidades, os produtos são 

armazenados e o Kanban é colocado no Ponto de Encomenda.  

 Para o caso especial de medicamentos utilizado em ensaios clínicos, medicamentos 

hemoderivados e medicamentos psicotrópicos, a conferência é realizada por um farmacêutico.  

 

4. Armazenamento de produtos farmacêuticos 

A alínea b) do artigo 77 do Regulamento Interno da ULSM nomeia “estabelecer sistemas 

eficazes e seguros de armazenagem […] de medicamentos e outros produtos farmacêuticos” como 

responsabilidade dos SF [1]. Em conformidade, nos Serviços Farmacêuticos do HPH, cada 

produto é armazenado segundo a descrição das suas características ideais de armazenamento, 

tendo em conta as condições de temperatura, humidade e exposição à luz e, para os inflamáveis, 

de ventilação. Os SF compreendem três armazéns. O armazém da Unidade de Preparação de 

Citotóxicos (UPC), onde se encontram os medicamentos citotóxicos (CTX) em frigorífico ou fora 

dele de acordo com as especificações de cada um; o armazém da Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA), que serve a unidade; e o armazém geral, que recebe todos os produtos não 

incluídos nos primeiros. Nestes três armazéns, os medicamentos ordenam-se alfabeticamente por 

Designação Comum Internacional (DCI) e por dosagem crescente.  

4.1 O Armazém Geral 

O armazém geral divide-se em secções funcionais. Benzodiazepinas e medicamentos para 

a interrupção voluntária da gravidez encontram-se em armário fechado. Produtos de nutrição 

(suplementos nutricionais bebíveis, água gelificada, fórmulas entéricas por sonda) têm 

localização própria, assim como medicamentos que ocupam grande volume (formulações 

intravenosas de paracetamol e outros injectáveis), anti-sépticos e desinfectantes, contraceptivos 

orais,  formulações de leite para bebés, meios de diagnóstico, material de penso e medicamentos 

específicos, como se consideram anestésicos, oftálmicos, líquidos orais e antídotos. 

Medicamentos estupefacientes acondicionam-se em sala fechada, à qual apenas têm acesso 

farmacêuticos. Quanto aos produtos que requerem condições de frio, encontram-se numa das duas 

arcas frigóricas, cujos valores de temperatura são permanentemente sujeitos a controlo 

informático. O armazém inclui ainda uma “Zona Dourada” onde se encontram as 100 formulações 

de medicamentos mais dispensadas em regime de Dose Unitária, classificação revista anualmente 

de acordo com os padrões de consumo do Hospital. Esta Zona é a de maior proximidade com a 

área de preparação para a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU). Os restantes 

medicamentos encontram-se na “Zona Geral”.  
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 O armazém geral dos SF inclui uma extensão das suas existências na Unidade de 

Cuidados Intensivos, por forma a garantir um provisionamento ininterrupto (24 horas) de 

medicamentos para situações excepcionais (situações de necessidade em que o stock de reserva 

do serviço em questão não é suficiente e o atendimento interno dos SF não se encontra em 

funcionamento). Nestas situações, o enfermeiro responsável pela retirada do medicamento 

preenche um formulário identificando o medicamento, o doente destinatário da medicação e o 

Serviço em que se encontra internado, justificando o recurso ao armazém avançado. A baixa 

informática destes produtos é dada no dia de serviço seguinte, por um farmacêutico.  

 

4.2 Gestão dos armazenados 

  4.2.1 Prazo de validade 

Nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano, assegurar um sistema eficaz de 

armazenamento de produtos farmacêuticos implica atender cuidadosamente ao prazo de validade 

de cada produto. Por conseguinte, os produtos são organizados segundo os conceitos de First 

Expired, First Out (FIFO) e First In, First Out (FIFO), com vista a diminuir a inutilização. 

Verificações periódicas dos prazos de validade respondem aos casos em que a primeira estratégia 

não é suficiente (para medicamentos de baixa rotatividade, essencialmente), em que os 

medicamentos em risco de expirarem são postos em quarentena e é efectuado um contacto ao 

fornecedor, procedida à sua devolução, quando possível, e, quando não possível, reservados para 

inceneração por empresa externa à ULSM contratada para o efeito. 

 

  4.2.2 Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike 

A Direcção-Geral da Saúde referencia a semelhança ortográfica, fonética e/ou aspectual 

dos nomes de certos medicamentos como factores contribuintes de relevo para a ocorrência de 

“incidentes de segurança do doente” [8]. Assim, por proposta do Departamento da Qualidade na 

Saúde, emite a Norma nº 020/2014 de 30/12/2014 actualizada a 14/12/2015 dirigida a instituições 

prestadores de cuidados de saúde inseridas no Sistema Nacional de Saúde, que delega aos 

destinatários a responsabilidade de por em prática medidas de segurança no que toca aos 

medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) [8], medicamentos cujo nome apresenta um grau 

de semelhança significativo com um segundo medicamento diferente. Com efeito, no HPH, 

utiliza-se a estratégia Tall Man Lettering, de inserção de letras maiúsculas (amiNOFILina versus 

amLODIPina), e códigos de cores (cores diferentes para doses diferentes, formas farmacêuticas 

diferentes, medicamentos diferentes com a mesma apresentação) na identificação de 

medicamentos sinalizados como sendo LASA, lista revista anualmente ou quando existe a 
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inserção de um novo medicamento com potencial LASA. Cumulativamente, no local de 

armazenamento de cada medicamento LASA, existe um alerta visual.  

 

Figura 1: Alerta visual "ALERTA LASA" no local de armazenamento de um medicamento 

 

5. Sistemas de distribuição de medicamentos 

À armazenagem, segue logicamente a distribuição dos produtos farmacêuticos como 

responsabilidade dos SF do Hospital Pedro Hispano.  

5.1 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária e Reconciliação da Medicação 

Com a excepção do Serviço de Medicina Intensiva, a distribuição de medicamentos aos 

serviços com internamento é realizada doente a doente para período de 24 horas (48 horas ao fim-

de-semana), organizada por toma. Esta organização é feita pelas técnicas superiores de 

diagnóstico e terapêutica, em malas exclusivas para o efeito, com gavetas identificadas com o 

nome do doente, o seu número de processo, o serviço em que se encontra e a cama que lhe foi 

atribuída. A individualização e rotulagem das doses é da responsabilidade de TDT em 

colaboração com assistentes operacionais. As malas são entregues aos serviços por AO. 

 Diariamente, os farmacêuticos escalonados para a tarefa analisam cada prescrição 

electrónica procedendo à sua validação. Apenas prescrições validadas serão convertidas em 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária manualmente pelas TDT. A análise à prescrição 
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considera indicações terapêuticas, recomendações posológicas, o modo de administração, contra-

indicações, precauções especiais de utilização, interacções medicamentosas e outras formas de 

interacção, incompatibilidades e precauções especiais de manuseamento de cada medicamento 

prescrito, com recurso ao processo clínico do doente, atendendo à terapêutica pré-hospitalar 

(medicação domiciliária) e com especial atenção aos momentos de interface de cuidados 

(admissão, transferência e alta) . Se restasse alguma dúvida, foi no acompanhamento desta função 

que a irrevogabilidade da importância do papel do farmacêutico se me manifestou de forma mais 

concreta. Os momentos de intervenção junto do médico prescritor ou da equipa de enfermagem 

que administra o medicamento foram inúmeros; por trás de cada um, invariavelmente, um 

trabalho notável de raciocínio, pesquisa, ponderação e sensatez, envolvendo a equipa em maior 

ou menor grau, sempre com o bem do doente como valor máximo pautador. 

Dado que é no contexto de DIDDU que a maioria das prescrições são analisadas, este 

revela-se um ponto estratégico de farmacovigilância. Por notificação interna ou tendo partido de 

tracer drugs, as suspeitas são registadas e comunicadas ao INFARMED. É desde Novembro de 

2018 que se encontra em funcionamento o Sistema de Informação de Reacções Adversas e 

Incidentes, software pioneiro desenvolvido numa parceria entre a ULSM e a Unidade de 

Farmacovigilância do Porto que de forma semiautomática, para cada doente, conjuga as 

informações sobre prescrições actuais e passadas (até 3 meses) e as notificações de suspeita de 

reacção adversa, em e para qualquer unidade da ULSM. Guardo a vaidade de ter acompanhado 

os seus primeiros dias em funcionamento. 

 

5.2 Distribuição por Níveis 

A distribuição por níveis pressupõe um armazém interno a cada serviço correspondente a 

uma lista de produtos acordada entre a Enfermeira-Chefe e os SF, reposto por sistema dupla-

caixa: a cada produto corresponde uma localização nesse armazém interno onde se encontram 

duas caixas contendo cada réplica do mesmo medicamento em doses unitárias devidamente 

rotuladas. De acordo com o consumo-médio de cada produto farmacêutico, está definido um nível 

para as duas caixas. Quando a primeira caixa é gasta na totalidade (isto é, quando o stock em 

serviço atinge os 50%), é recolhida em rota por um assistente operacional, que a coloca no local 

designado das instalações dos SF para ser restituída pelas TDT e, na rota seguinte, devidamente 

devolvida. Enquanto a primeira caixa participa neste circuito, a segunda garante a existência de 

uma quantidade de reserva do medicamento para aquele serviço. Neste modelo de distribuição 

encaixam-se medicamentos de alta rotatividade a que é hábito recorrer em SOS, como 

comprimidos de paracetamol de 500 mg. Apesar de uma utilização em SOS de paracetamol ser 

obrigatoriamente prescrita doente a doente, o carácter incerto da necessidade da sua administração 
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justifica que o medicamento esteja disponível no serviço, em oposição a ser, diariamente, 

distribuído um exemplar por cada administração hipotética em SOS por DIDDU. Assim, 

encontra-se reduzida a quantidade de medicamentos em circulação constante entre os restantes 

serviços e os SF por não utilização. Em contrapartida, os SF exercem menos controlo sobre a 

gestão dos produtos no que toca aos prazos de validade e, naturalmente, não se verificam as 

vantagens associadas à DIDDU. 

 

5.3 Distribuição através de Atendimento Interno: pedidos urgentes e medicamentos 

sujeitos a controlo diferenciado 

Os SF do Hospital Pedro Hispano dispõem de um serviço de Atendimento Interno com 

horário de funcionamento compreendido entre as 10h00 e as 15h00, com a interrupção de uma 

hora entre as 12h00 e as 13h00. Este serviço responde a necessidades urgentes de medicação não 

disponível nos armazéns internos dos serviços e a eventuais irregularidades na DIDDU: alteração 

da prescrição após o envio das malas, falha na sua preparação, inutilização de um medicamento 

recebido e outras situações igualmente imprevisíveis. Adicionalmente, serve como ponto de 

comunicação com o resto do Hospital. Constitui o local de entrega dos formulários de recurso à 

extensão do armazém geral localizada na Unidade de Cuidados Intensivos nas situações já 

descritas (4.1 Armazém Geral) e também como posto estratégico nos circuitos de estupefacientes 

e de hemoderivados.  

 

5.3.1 Circuito de estupefacientes 

No Hospital Pedro Hispano, os medicamentos constantes nas tabelas I, II, III e IV com 

excepção da II-A anexas ao Decreto-Lei 15/93, de 22 de Janeiro e com rectificação de 20 de 

Fevereiro [10] são dispensados aos serviços em circuito próprio, não participando no regime de 

malas. Após requisição pelo director de serviço ou legal substituto, os medicamentos 

estupefacientes são enviados aos serviços para reposição do stock interno em cofre fechado, 

acompanhados do respectivo Anexo X da Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho - Execução das 

medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos [11]. Neste formulário autocopiativo 

identificado pelos dados do medicamento a que se respeita – DCI, forma farmacêutica e dosagem 

-, registam-se as informações relativas ao pedido/prescrição – nome do doente, número de 

cama/processo, quantidade pedida ou prescrita -, à administração – data de administração e 

rubrica  do enfermeiro que administra o medicamento - e ao fornecimento que restitui as unidades 

utilizadas – quantidade, identificação do farmacêutico fornecedor, identificação do enfermeiro 

recebedor e datas de dispensa e recepção dos medicamentos-. O cofre, ao contrário das malas cuja 

responsabilidade de transporte entre SF e serviço é assegurada por assistentes operacionais dos 
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SF, é entregue em mão a um enfermeiro ou a um AO do serviço destinatário, que se encarrega do 

seu transporte entre o local de Atendimento Interno dos serviços farmacêuticos e o serviço a que 

a medicação se destina. Existe um cofre para cada serviço e duas chaves para cada um: uma 

encontra-se na sala de estupefacientes dos SF e a segunda cópia no serviço respectivo. A cada 

serviço requisitante está atribuído um dia da semana para levantamento dos medicamentos, 

permitindo uma melhor organização para a preparação dos cofres pelos farmacêuticos 

escalonados.  

 

5.3.2 Circuito de hemoderivados 

O Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro [12] determina que “todos os 

actos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os 

medicamentos derivados do plasma humano utilizados nos estabelecimentos de saúde públicos e 

privados” devem ser registados. Com efeito, o segundo grupo de medicamentos sujeitos a controlo 

especial com circuito controlado é constituído pelos hemoderivados, libertados para os serviços 

através do Atendimento Interno mediante o preenchimento da ficha modelada no mesmo 

Despacho pelas partes competentes. Após completa, esta ficha reúne informação sobre o médico 

prescritor – identificação -, sobre o doente – nome e números de identidade, de processo e de 

utente do SNS -, sobre a requisição em si – identificação do hemoderivado, posologia, duração 

do tratamento e diagnóstico/justificação clínica -, sobre a distribuição – número de registo, 

identificação do hemoderivado, quantidade, lote, laboratório de origem/fornecedor e número de 

certificado de autorização de utilização de lotes de medicamentos derivados do sangue ou plasma 

humano do INFARMED – e sobre a administração – data de administração, identificação do 

hemoderivado e dose, quantidade e lote/laboratório de origem -. A cada documento é atribuído 

um número de série. Este controlo adicional para os hemoderivados procura uma rastreabilidade 

especial para a associação entre o medicamento administrado e o doente como auxílio na apuração 

de causalidade entre doença infecciosa transmissível pelo sangue e a administração destes 

medicamentos. 

 

5.4. Distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório 

 Para um conjunto de situações adequadamente regulamentadas, o Sistema Nacional de 

Saúde assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito em regime de ambulatório [13]. Quer 

sejam medicamentos legalmente previstos [14, 15], quer sejam produtos farmacêuticos em casos 

autorizados pelo CA, para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos este modelo de distribuição 

é assumido pelos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano através da Unidade de 

Farmácia de Ambulatório. A UFA funciona ininterruptamente entre as 9h00 e as 16h30, de 
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segunda a sexta-feira; é constituída por dois gabinetes que asseguram a privacidade do acto de 

dispensa e um armazém. Está previsto pelo Despacho n.º 13382/2012, de 4 de Outubro [13], que 

o farmacêutico verifique a validade da prescrição, registe a dispensa e requeira ao doente a 

assinatura de um documento comprovativo da dispensa. Para os casos em que o doente não se 

pode dirigir à Unidade de Farmácia no horário previsto, a dispensa pode ser feita a um 

representante que apresente um documento comprovativo do número de utente a quem a 

prescrição se destina [13]. O comprovativo da dispensa é, nestas situações, assinado por este 

representante, ficando registado o seu número de identificação. No início de um tratamento, é 

política do HPH que o doente assine, também, um termo de responsabilidade para com os 

medicamentos.  

 Para além dos medicamentos dispensados de forma gratuita, também se prevê a dispensa 

pela UFA de medicamentos a preço de custo. Este regime excepcional pode ser posto em prática 

nas situações em que o acesso normal ao medicamento está comprometido (como é a ocasião de 

limitações na distribuição) e quando a necessidade da imediata acessibilidade ao medicamento 

seja clinicamente justificada pelo serviço de urgência hospitalar [16]. 

Verifiquei que esta Unidade constitui um ponto estratégico para monitorização de adesão 

à terapêutica, farmacovigilância e aposta na literacia em saúde. Pude testemunhar o peso da 

formulação certa de cada pergunta no atendimento farmacêutico. Assisti a várias comunicações 

de suspeita de reacção adversa (“- Já é esse outra vez? Não tem do outro? Com esse não consigo 

dormir…”), decorrentemente notificadas pelos profissionais que acompanhei. Levar a cabo a 

minha própria entrevista permitiu-me ser agente informador sobre condições de armazenamento 

de medicamentos e outras vertentes do uso responsável do medicamento. Notei que uma gestão 

inteligente da conversa com o doente tem um potencial verdadeiramente rico.   

 

5.5 Distribuição de medicamentos para os Centros de Saúde da ULSM 

 Para além dos sistemas de distribuição interna, os SF do Hospital Pedro Hispano 

respondem às necessidades de medicamentos e outros produtos farmacêuticos dos centros de 

saúde da mesma unidade local de saúde. Por sistema de dupla-caixa e pedidos electrónicos, os 

stocks dos centros de saúde são repostos por TDT, semanalmente, seguindo uma escala que 

distribui os centros pelos dias da semana de trabalho. O transporte entre os serviços farmacêuticos 

do HPH e o centro de saúde é feito segundo uma Guia de Transporte, documento comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira por processamento electrónico de dados. No caso dos produtos 

de frio, o transporte é efectuado em malas térmicas – respeitando a sua carga máxima -, 

acompanhados de acumuladores térmicos em número e qualidade adequados e um dispositivo 

electrónico (monitor, data logger) que mede, regista e armazena os valores de temperatura 
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sofridos durante o deslocamento, posteriormente analisados pelo destinatário. Estes 

procedimentos estruturam-se por forma a salvaguardar a rede de frio. No caso das vacinas, 

respeita-se a Orientação nº 023/2017 de 07/12/2017 da Direcção-Geral da Saúde [17].  

 

6. Farmacotecnia 

Tendo por base um mercado um tanto ou quanto generalista e com vista a um ideal de 

terapêutica personalizada, os Serviços Farmacêuticos hospitalares vêem-se no dever de 

desenvolver estratégias para responder o mais adequadamente possível às necessidades 

fisiopatológicas de cada doente. Uma ferramenta manifesta nesta adequação é a farmacotecnia.  

6.1 Preparação de medicamentos antineoplásicos para administração parentérica 

Considerando o risco elevado que encargam, a sua natureza, potência farmacológica e a 

margem terapêutica estreita [18], não é de estranhar que a manipulação de medicamentos 

citotóxicos exija instalações, equipamentos e especialização particulares. Nos SF do Hospital 

Pedro Hispano, esta especialização é posta em prática na Unidade de Preparação de Citotóxicos, 

de acordo com as Boas Práticas que lhe correspondem.  

Tencionando reduzir a inutilização de produtos farmacêuticos e limitar a exposição 

desnecessária dos manipuladores a CTX, a preparação só é desencadeada após uma sequência de 

procedimentos, naturalmente iniciada pela prescrição e agendamento do tratamento. No dia 

estipulado, o médico prescritor confirma a própria prescrição, procedendo, se necessário, às 

correcções necessárias baseando-se na sua mais recente avaliação clínica do doente. Após 

chegada do doente à Unidade de Quimioterapia do Hospital de Dia, é efectuada uma comunicação 

entre a equipa de enfermagem presente e a UPC, ficando o doente ordenado por momento de 

chegada (em relação aos outros doentes com tratamento agendado para o mesmo dia). Só então o 

farmacêutico valida a prescrição, tendo em conta os parâmetros habituais, como sejam o peso, 

idade, função renal, presença neutropenia e área de superfície corporal, fundamentando-se no 

processo clínico do doente, análises recentes e observações do médico prescritor. Após validação, 

o farmacêutico emite um Mapa de Produção e produz os rótulos que identificarão as preparações. 

Estes documentos são entregues a um segundo farmacêutico, que, em área própria, preparará um 

tabuleiro metálico com as matérias primas e os documentos a enviar por transfer - sistema de 

comunicação de materiais, munido de sistema que impede a abertura das duas portas em 

simultâneo – para a sala limpa. Este segundo farmacêutico confere a concordância entre o mapa 

e os rótulos (nome do doente, número de processo e constituintes), os cálculos da preparação, a 

compatibilidade entre o medicamento e a solução injectável de grande volume e outros parâmetros 

mais específicos, como a selecção adequada de solvente para reconstituição de soluções sob a 
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forma liofilizada. É neste momento que regista o número de lote de cada produto utilizado, assim 

como a data de validade correspondente. Transferido o tabuleiro, um terceiro farmacêutico, o 

farmacêutico de apoio, verifica novamente os dados conferidos (dupla verificação) e expõe o 

mapa de produção ao quarto e último farmacêutico presente na unidade, o farmacêutico operador, 

que, recebendo o material necessário do farmacêutico de apoio, inicia a manipulação em câmara 

de fluxo laminar vertical. Enquanto o farmacêutico operador manipula, o farmacêutico de apoio 

confirma as medições (volume e rótulo) e a própria técnica de manipulação. Concluída a 

preparação propriamente dita, o farmacêutico de apoio procede à inspecção visual do 

medicamento (transparência e limpidez da preparação, coloração específica, ausência de 

precipitados), confere que os clamps se encontram fechados e aplica o rótulo. Terminado este 

processo, devolve o tabuleiro à sala de apoio pelo transfer,  local onde o segundo farmacêutico 

volta a confirmar as características da preparação, verifica que os clamps se encontram fechados 

e faz aderir o segundo rótulo (idêntico ao primeiro) a um sistema secundário de embalagem, 

opaco, verificando que as informações são as mesmas nos dois. A preparação é transportada para 

o Hospital de Dia por um AO, acompanhada por um documento onde se regista a confirmação da 

entrega ao assistente operacional e a confirmação da recepção pela equipa de enfermagem. 

Cada profissional que entre na Unidade de Preparação de Citotóxicos fá-lo equipado por 

“fato de bloco operatório”, touca e protecção para sapatos (pezinhos). Postos que contactem com 

embalagens de medicamentos utilizam luvas de nitrilo sem pó e, dentro da sala limpa, utiliza-se 

bata reforçada, touca, luvas de nitrilo e máscara bico-de-pato. O farmacêutico operador utiliza um 

segundo par de luvas, estéril, que troca a cada 10 minutos ou 5 preparações. O primeiro par de 

luvas é trocado a cada duas horas de manipulação. Um par de luvas de cada farmacêutico da sala 

limpa (de apoio e operador) é sujeito, cada dia, a controlo microbiológico, assim como uma 

preparação de volume superior a 500 mililitros (mL). 

Dentro da UPC, não existe contacto directo entre a sala limpa e a sala de apoio, sendo 

todo o contacto mediado por uma antecâmara, um transfer, um vidro ou um intercomunicador. 

Entre as duas salas verifica-se uma diferença de pressão, inferior para a sala limpa. Este 

diferencial é registado ao início de cada dia, assim como a temperatura de cada sala e do frigorífico 

de CTX.  

A características físicas e organizacionais da sala limpa permitem a mínima acumulação 

de partículas e microorganismos contaminantes. A esterilização da câmara de fluxo vertical é 

levada a cabo pelo farmacêutico operador no início e no final de cada dia de trabalho. A Unidade 

é higienizada ao final de cada dia por um AO com formação para o efeito. A rotação interna de 

farmacêuticos pelos postos é efectuada com o objectivo de reduzir o potencial de exposição a 

citotóxicos, reduzindo também a fadiga associada à rotina [18]. 
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No final do dia, registam-se as exposições a que cada operador foi sujeito. 

Para além da preparação de citotóxicos, a mesma Unidade é utilizada para a preparação, 

a título excepcional, de medicamentos injectáveis pertencentes a ensaios clínicos e medicamentos 

injectáveis biológicos que necessitem de preparação extemporânea.  

As duas primeiras semanas do meu estágio curricular foram passadas nesta Unidade. Tive 

o gosto de acompanhar cada um dos quatro postos de acção. Decididamente, foi aqui semeada 

uma admiração especial pelo farmacêutico hospitalar. Na azáfama do dia-a-dia de uma UPC de 

um Hospital de Dia tão movimentado quanto o do HPH, foi-me provado que, com estruturação, 

com boas capacidades de gestão, com comunicação constante ou, caso necessário, confiança no 

trabalho do próximo, com algum espírito de sacrifício e, sobretudo, com a concentração a que o 

respeito pelo medicamento citotóxico obriga, é possível uma equipa governar um cenário 

complexo em perfeita harmonia. 

 

6.2 Preparação de misturas para nutrição parentérica 

Os SF dos Hospital Pedro Hispano dispõem de uma Unidade de Preparações Estéreis 

(UPE). Durante os dois meses do meu estágio, a Unidade foi utilizada para preparação de misturas 

nutritivas para o serviço de neonatologia, em bolsa ou seringa de emulsão lipídica. Após validação 

da prescrição por um farmacêutico (tendo em conta, a título mais específico, a estabilidade da 

mistura proposta, o peso do recém-nascido à altura do nascimento e o actual, a presença de 

colestase), são calculados os volumes a medir de cada matéria-prima. Um segundo farmacêutico 

confirma estas conclusões, e é emitido um mapa de produção. O funcionamento da UPE é 

semelhante ao da UPC, em menor escala. As funções são assumidas por um farmacêutico e uma 

TDT, e a câmara de fluxo laminar, nesta unidade, é de fluxo horizontal. 

Acompanhei, por uma vez, a preparação destas bolsas. Tive a oportunidade de manipular. 

A experiência permitiu-me ganhar sensibilidade para a importância da disposição do material na 

câmara de fluxo laminar e contactar com material e técnicas de manipulação específicos (como 

sistemas de libertação de pressão - spikes com luer locks). 

 

6.3 Fraccionamento de injectáveis 

O uso racional do medicamento passa, também, por reduzir a inutilização desnecessária. 

Nos SF do HPH, um mecanismo para o atingir é o fraccionamento dos injectáveis Avastin® 

(Roche Registration GmbH) e Eylea® (Bayer Pharma A.G.) para administração intravítrea. Com 

a articulação entre o Serviço de Oftalmologia (que organiza as administrações para um momento 

determinado) e os SF, com fraccionamento em condições assépticas na câmara de fluxo laminar 



xiii 

Carolina Santos Cruz 

da UPC, uma ampola pode ser utilizada para mais do que um doente. Este racionamento, por outro 

lado, constitui gestão orçamental, dado que a redução das unidades utilizadas para o mesmo 

número de doentes se traduz numa redução de custos significativa.  

 

6.4 Fraccionamento de comprimidos 

Nos casos em que a galenicidade dos produtos assim o permite sem comprometimento da 

farmacocinética pretendida, poder-se-á fraccionar comprimidos para a administração de doses 

menores à original. No cenário de não comercialização de uma preparação equivalente, 

necessária, o fraccionamento é realizado por TDT, cumprindo as regras de segurança apropriadas. 

O fraccionamento é realizado utilizando bata, luvas e máscara, numa sala atribuída para o efeito, 

e com material que garanta a divisão em partes iguais (bisturi ou cortador de comprimidos). As 

porções são, então, reembaladas. Nos SF dos HPH encontram-se duas máquinas de 

reembalamento, uma utilizada exclusivamente para medicamentos anti-retrovíricos e a segunda 

para os restantes. Estes aparelhos permitem a rotulação automática do produto a embalar, 

atribuindo a cada porção as informações “U.L.S. Matosinhos, EPE”, o nome da substância activa, 

o nome comercial do medicamento original, a dosagem final, a data de validade atribuída aquando 

do reembalamento, o número de lote, o código interno do produto e o laboratório de origem. O 

reembalamento também é utilizado para a individualização de compridos provenientes de 

embalagens multidose. 

 

7. Participação em Ensaios Clínicos 

No enquadramento da  Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril [19], o papel dos Serviços 

Farmacêuticos do HPH nos Ensaios Clínicos que aqui se realizam é o de assegurar o circuito do 

medicamento experimental, procedendo ao seu armazenamento e cedência de forma segregada. 

Esta segregação é conseguida através de um gabinete de atendimento exclusivo para Ensaios 

Clínicos, ligado a uma sala de armazenamento destinada a todos os medicamentos e dispositivos 

experimentais e respectiva documentação. Nesta documentação incluem-se todos os registos de 

recepção, armazenamento (incluindo registos de temperatura), preparação, dispensa, recolha, 

devolução/destruição e outros, de acordo com as especificidades de cada Ensaio explicitadas pelo 

promotor.  

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344024/details/normal?l=1
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8. Notas finais 

A minha passagem pelos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano foi, por 

excelência, um estágio. O acolhimento pela Equipa dos SF permitiu-me acompanhar o 

funcionamento dos Serviços sempre em contextualização, abordando temas como Perioperative 

Medication Management e a administração de medicamentos na disfagia, prestando apoio 

informativo a outros profissionais de saúde e serviços, mostrando os padrões de qualidade a que 

se consegue chegar com estruturação, colaboração e brio profissional, mas, principalmente, 

enquadrando a importância e a significação do farmacêutico na saúde pública e para o Sistema 

Nacional de Saúde. 
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Resumo 

 Este relatório pretende compreender os quatro meses de actividade na Farmácia Vitália, 

em contexto de estágio curricular, divididos em “Armazém”, “Laboratório” e “Atendimento ao 

público e aconselhamento farmacêutico”. Contextualizam-se e explicitam-se, também, os 

trabalhos ligados à prática profissional desenvolvidos: “Contracepção de Emergência” e 

“Violência Doméstica: boas práticas em farmácia comunitária”.  
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Parte I 

A Farmácia Vitália 

 De emblemática fachada, a Farmácia Vitália (FV) surge em 1933 em plena baixa 

portuense, no antigo Palácio das Cardosas. Actualmente sob a direcção técnica do Dr. Armindo 

Cosme, conta com uma equipa de três farmacêuticas e seis técnicos de farmácia que asseguram, 

em paralelo com os preparados oficinais característicos, uma marcada relação de fidelização com 

a comunidade residente. Não obstante, é de distinguir o fluxo de viajantes de que a FV é alvo, 

particularmente nos meses de Verão. A Farmácia Vitália funciona das 8h00 às 21h00 nos dias 

úteis, ininterruptamente. O sábado tem o horário especial das 9h00 às 19h00 e o domingo reserva-

se para descanso semanal. 

 A minha passagem pela Farmácia Vitália viveu-se das 9h00 às 17h00. Os quatro meses 

de estágio foram divididos em duas semanas para trabalho de Armazém, duas semanas no 

Laboratório e os três meses restantes foram dedicados essencialmente ao Atendimento ao público 

e aconselhamento farmacêutico.   

 

1. Armazém 

1.1 Instalações 

O armazém da FV tem expressão nos seus três pisos. Embora o piso térreo esteja 

maioritariamente destinado ao atendimento ao público, com uma área frontal ampla servida por 

sete balcões de atendimento, prateleiras e gôndolas expositoras de produtos farmacêuticos e 

cosméticos (as gôndolas mais reservadas a produtos com alguma influência sazonal, como 

produtos repelentes de insectos), uma casa-de-banho de utilização livre e uma sala de apoio ao 

atendimento, mais reservada, encontram-se aqui as gavetas que constituem a localização primária 

da maioria dos medicamentos do stock da farmácia e um frigorífico para os medicamentos de frio. 

No primeiro piso elevado do chão, onde se localiza o laboratório de preparação de manipulados, 

o gabinete do Director Técnico, a área da contabilidade e uma sala de reuniões, existe um segundo 

armazém, que recebe os excedentes do primeiro no que concerne aos medicamentos genéricos. O 

piso subterrâneo, para além de um gabinete para serviços de podologia e outro de nutrição com 

sala de espera e uma sala de cacifos de apoio aos colaboradores da FV, inclui a área de recepção 

de encomendas e armazena os excedentes dos medicamentos de referência, os dispositivos 

médicos, os produtos de nutrição clínica e os medicamentos para uso veterinário. Neste último 

espaço está localizado o armário fechado onde se encontram os medicamentos psicotrópicos e um 

segundo frigorífico de apoio à conferência de encomendas, para medicamentos de frio em 
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quarentena (recebidos pela farmácia mas cujas informações relativas à sua encomenda ainda não 

foram processadas). Os três pisos da Farmácia Vitália encontram-se climatizados, por forma a 

garantir as condições de armazenamento ideais para cada medicamento. Os locais onde se 

encontram os medicamentos encontram-se abrigados da luz solar. 

 

1.2 Selecção e aquisição de produtos 

A selecção de produtos para a FV é regida pela procura da comunidade a que responde, 

pela norma de “Stock de medicamentos” constante das Normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde do INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento - que 

define que cada farmácia deve disponibilizar para venda um mínimo de três medicamentos dos 

cinco correspondentes aos preços mais baixos de cada grupo homogéneo [1] -, protocolos 

estabelecidos com fornecedores e laboratórios e outras estratégias comerciais.  

O Sifarma2000®, o principal software de apoio à Farmácia Vitália, baseado nos padrões 

de consumo dos produtos e definindo um ponto de encomenda, diariamente gera uma lista de 

produtos a encomendar, validada por um técnico ou farmacêutico. Nesta validação, são tidos em 

conta factores como a sazonalidade do produto, adequação do fornecedor e capacidade actual de 

investimento e são ajustadas as quantidades a encomendar. Presenciei este processo durante as 

duas semanas dedicadas ao Armazém, familiarizando-me com os critérios de aquisição da FV; 

participar nesta discussão permitiu-me adoptar uma nova consciência para a necessidade de uma 

inteligência comercial e de gestão em farmácia comunitária.  

Para além das encomendas diárias, são realizadas encomendas pontuais resultantes da 

procura de um produto específico por um utente específico. Estas encomendas “instantâneas” são 

realizadas através do mesmo software, Sifarma2000®, a partir do posto de atendimento; podem 

realizar-se mesmo que o produto não conste habitualmente no stock da farmácia. Caso estes 

produtos específicos sejam, por ventura, encomendados com regularidade, é feita uma análise 

custo-benefício para incluir esse produto no catálogo habitual da FV. O contexto em que realizei 

este tipo de encomendas foi o de atendimento, com frequência diária.  

Dos acordos directos com laboratórios resultam as encomendas de maior volume. Estas 

encomendas são realizadas em frequência marcadamente inferior à das restantes referidas e têm 

por base acordos comerciais. 

Paralelamente, é assegurada uma grande vantagem comercial pela realização de 

encomendas a uma cooperativa de farmácias, que adquire produtos ao fabricante em grande 

volume. Em contrapartida, é o método de encomenda que assegura a menor fiabilidade no que 

respeita à constância dos medicamentos disponíveis para encomenda. 
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1.3 Recepção e conferência de encomendas 

A recepção das encomendas destinadas ao armazém geral (não inclui o armazém do 

laboratório de manipulados) são conferidas e as suas informações introduzidas no stock 

informático da farmácia em dois turnos, um matinal e um da parte da tarde. A conferência consiste 

na confirmação da compatibilidade entre a Nota de Encomenda, a Factura e os produtos recebidos, 

assim como do seu estado geral de conservação. Caso haja discrepâncias, é feito um aviso por via 

telefónica ao fornecedor, que regulariza o processo após acordo. Deste acordo pode resultar a 

emissão de uma Nota de Crédito, recolha do produto ou cobrança do mesmo. Na conferência, é 

dada prioridade aos produtos de frio, dado o seu transporte ser feito em contentores que garantem 

as condições de estabilidade por tempo limitado. Por uma questão de segurança, estes contentores 

vêm assinalados.  

No caso dos produtos que não têm o preço impresso na cartonagem, a introdução dos 

dados referentes à encomenda no sistema informático da FV é feita através de um processo que 

inclui ou a sua reavaliação ou a introdução do preço de venda ao público no sistema. A deliberação 

sobre o preço de venda ao público é realizada com base no preço de venda à farmácia e na margem 

de comercialização estipulada para a classe de produtos, podendo ajustar-se o preço final tendo 

em conta a experiência profissional de contacto com o produto. Estes produtos são, seguidamente, 

etiquetados, para o caso dos medicamentos segundo o disposto na Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho 

[2].   

 

1.4 Gestão dos armazenados 

Após recepção e conferência, os produtos são colocados no local de armazenamento 

estipulado de acordo com a sua natureza. A armazenagem obedece aos princípios de First-

Expired, First-Out e First-In, First-Out, objectivando tanto uma diminuição da inutilização dos 

medicamentos por rotação de stock como a integridade financeira da farmácia. Para cada produto, 

no momento de recepção e conferência da sua encomenda, é verificado se o prazo de validade 

dos espécimes recebidos é menor do que o prazo registado informaticamente. Caso seja menor, 

procede-se à sua actualização. Periodicamente, é feito um segundo tipo de actualização: percorri 

alfabeticamente os medicamentos durante uma semana, anotando o código nacional de produto 

de cada medicamento e o prazo de validade do espécime mais antigo, actualizando a informação 

informaticamente. Estes dados são utilizados mensalmente: é emitida uma lista dos produtos 

sinalizados como em risco de expirar no mês seguinte e os espécimes são apartados para 

negociação com o fornecedor, que poderá ou não proceder à sua recolha com a emissão de uma 

Nota de Crédito. Apesar destas estratégias de controlo, no momento da dispensa é 
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responsabilidade do profissional conferir o prazo de validade do produto farmacêutico a 

dispensar, assim como o estado da sua embalagem. 

Uma segunda estratégia para a rotação de stock consiste na alternação dos produtos em 

exposição. Na FV, esta movimentação é feita de acordo com a sazonalidade de certos produtos, 

promoções em vigor e outros objectivos de venda de carácter mais excepcional. Em várias 

ocasiões, auxiliei na movimentação dos produtos e na sua organização em lineares e gôndolas. 

 

2. Laboratório 

O período intermédio do meu estágio foi passado no laboratório da Farmácia Vitália, 

referência na manipulação de medicamentos para uso humano e veterinário. Da responsabilidade 

do Director Técnico mas sob a supervisão operacional da Farmacêutica-Adjunta, Dr.ª Paula 

Nadais, estas instalações incluem duas bancadas de manipulação, bancadas de apoio e lavagem 

de material, uma biblioteca e espaço dedicado ao armazenamento das matérias-primas. Neste 

espaço, as matérias-primas são armazenadas em posições estabelecidas, numeradas. No 

computador de apoio ao laboratório encontra-se o registo que identifica a relação entre o número 

e a matéria-prima e outras informações como a identificação do lote em utilização, a data de 

validade respectiva, o seu fornecedor e a Farmacopeia a que a sua produção obedece. 

Em cumprimento da Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho [3], os medicamentos 

manipulados são preparados com registo em Ficha de Preparação, que, para além da descrição do 

procedimento seguido e do material e aparelhos utilizados, contém informação sobre as matérias-

primas utilizadas (quantidade, origem e número de lote), o material de embalagem, o controlo 

efectuado e as rubricas dos técnicos operador e supervisor. A Ficha é identificada pelo nome do 

medicamento manipulado e número de lote respectivo, nome do doente a que se destina e, no caso 

de fórmulas magistrais, o nome do médico prescritor. A Ficha preenchida é armazenada 

informaticamente e é feita a sua correspondência à base de dados do laboratório que contém a 

informação relativa a todas as preparações.  

Iniciei este ponto do estágio com um enquadramento baseado em observação do trabalho 

dos profissionais e leitura de material da biblioteca do laboratório: legislação aplicável, 

Formulário Galénico Português (FGP) e Farmacopeia Portuguesa. Com maior ou menor 

independência, tive a oportunidade de participar em todo o processo de produção e dispensa do 

medicamento manipulado da FV: recepção de pedidos, análise de prescrições, manipulação, 

acondicionamento, cálculo do prazo de validade da preparação de acordo com o FGP, cálculo do 

preço de venda ao público seguindo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho [4], rotulação 

respeitando a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho [3] e dispensa. Dado que a Farmácia Vitália 
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recebe, diariamente, uma variedade considerável de pedidos de preparação (papéis 

medicamentosos, cápsulas, supositórios, geles, pomadas, soluções tópicas), quer respeitantes a 

fórmulas magistrais quer a preparações oficinais, as duas semanas no seu laboratório revelaram-

se uma experiência verdadeiramente rica; não por as técnicas de manipulação se afastarem da 

experiência curricular – antes pelo contrário -, mas pela sua aplicação na vivência profissional e, 

indissociavelmente, na saúde da comunidade. 

 

3. Atendimento ao público e aconselhamento farmacêutico 

Constituindo o ponto de maior expressão no contacto do farmacêutico com o doente e 

com a comunidade e, como tal, um momento valioso na promoção da saúde pública, o 

atendimento ao público com aconselhamento farmacêutico foi, em duração e em crescimento, o 

bloco principal do meu estágio. 

3.1 Dispensa de medicamentos mediante prescrição médica 

A dispensa de medicamentos em indicação médica inicia-se pela verificação da validade 

formal da receita médica apresentada seguindo as especificações próprias de cada tipo de receita: 

electrónica materializada, electrónica desmaterializada e manual, designadamente considerando 

a data, a presença de todos os elementos necessários e justificações técnicas. Verificando-se a sua 

validade, procede-se à avaliação do seu conteúdo, notadamente relativamente a adequação 

posológica, existência de interacções medicamentosas e necessidade de aconselhamento 

suplementar – a título de exemplo: numa prescrição compatível com um quadro de diarreia e após 

confirmação informal do diagnóstico com o doente, aconselhamento à reposição de líquidos. O 

caso dos medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes (contendo substâncias constantes das 

tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro [5] ou do n.º 1 do artigo 86.º do 

Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro [6]) tem algumas particularidades. No caso 

das receitas materializadas e por via manual, têm que vir prescritos isoladamente; na mesma 

receita não pode encontrar-se a prescrição de outros medicamentos ou produtos de saúde [7]. O 

mesmo se aplica aos medicamentos manipulados para efeitos de comparticipação [1]. No caso 

dos primeiros, é ainda necessário o registo informático de dados relativos à identificação do utente 

ou do seu representante – nome, data de nascimento, número e data de validade de um documento 

identificativo -, à identificação da prescrição, à identificação da farmácia, à identificação do 

medicamento e à data de dispensa [7]. O software Sifarma2000®, no reconhecimento de uma 

receita electrónica, apresenta os campos que é necessário preencher, sendo o seu armazenamento 

automático. A nível da farmácia, para os constantes das tabelas I, II-B e II-C, até ao 8º dia do mês 

seguinte são enviadas ao INFARMED as cópias das receitas manuais e o registo de saídas; 
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anualmente, até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte, é enviado o seu mapa de balanço. O processo 

foi-me elucidado e tive a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida. 

A experiência com os três tipos de receita leva-me a preferir, inequivocamente, o grande 

grupo de prescrição electrónica face ao de prescrição manual. A nível da farmácia, os processos 

por detrás da obtenção dos valores das comparticipações dos medicamentos pelo SNS ou outras 

entidades implicam passos adicionais para as receitas manuais e electrónicas materializadas 

(dupla conferência, agrupamento em lotes, facturação e envio para o Centro de Conferência de 

Facturas), como me foi exemplificado. Por outro lado (a meu ver, o principal), a liberdade 

associada ao preenchimento totalmente manual da prescrição manual na sua emissão obriga a uma 

maior concentração no que concerne à sua validação formal – utilização do modelo de receita em 

vigor, identificação validade temporal da receita, ausência de rasuras, caligrafias ou tintas de 

caneta diferentes e presença de todos os elementos obrigatórios, designadamente numeração, 

local de prescrição, vinheta identificativa do médico prescritor, identificação da excepção nos 

termos do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de Julho [7] - que justifica o recurso 

à via manual -, identificação do utente, entidade financeira responsável, referência a regimes 

especiais de comparticipação, designação comum internacional da substância activa ou nome 

comercial do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens dentro dos estabelecidos, posologia e duração do tratamento, regimes especiais de 

comparticipação e assinatura autógrafa do prescritor -, tarefa dificultada pelas idiossincrasias 

encontradas na caligrafia de cada prescritor. No caso das prescrições electrónicas, pelas 

características do software utilizado na sua navegação ou registo, para além da validade ser mais 

descomplicadamente verificada, a identificação do medicamento prescrito é habitualmente mais 

clara, podendo a atenção ser focalizada no aconselhamento e no esclarecimento das eventuais 

dúvidas do utente.  

 

3.2 Dispensa de medicamentos por indicação farmacêutica 

Em casos de transtornos ou sintomas menores, auto-limitantes, não graves, de curta 

duração e não relacionados com outras manifestações clínicas de outros problemas de saúde do 

doente [8], o farmacêutico poderá responsabilizar-se pela selecção de medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM) com o objectivo de diminuir ou eliminar o problema de saúde. A 

assistência na procura de soluções para problemas desta espécie não foi ocorrência rara nos três 

meses de atendimento ao balcão. Para além da identificação do melhor medicamento  para o caso 

específico, com base em entrevista ao doente – abordagem ao motivo da consulta, à duração, 

medidas já adoptadas e outros decorrentes da informação recolhida -, tendo em conta não só o 
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problema em si como preferências pessoais do utente (forma farmacêutica e características 

organolépticas, essencialmente), importou identificar sinais da necessidade de assistência médica, 

avaliar a necessidade da utilização de um medicamento e considerar a adopção de medidas não 

farmacológicas. 

 

3.3 Dispensa de medicamentos em automedicação 

Em automedicação, o atendimento consistiu sobretudo numa orientação da utilização ou 

não do medicamento sugerido pelo doente e que outro tipo de medidas se deveria adoptar no caso 

específico. Nos casos que sugeriram a necessidade de um acompanhamento médico, o seu 

encaminhamento. Tendo como ponto de partida uma ideia já pré-formada pelo utente sobre que 

abordagem utilizar para um problema de saúde, as técnicas de comunicação assumiram especial 

importância no objectivo de adesão segura à terapêutica adequada. Procurando encontrar um 

equilíbrio com o respeito pela sua vontade, foi sempre assumindo como responsabilidade final a 

saúde e o bem-estar do doente que múltiplas vezes me vi no esforço de desconstruir sem hostilizar. 

 

3.4 Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção da saúde 

e do bem-estar dos utentes é determinada pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto [9]. 

Durante o estágio, levei a cabo medições de pressão arterial e determinações de parâmetros 

bioquímicos em sangue capilar (ácido úrico, glicose, triglicerídeos e colesterol total), utilizando 

os aparelhos disponíveis na FV: esfigmomanómetro automático e espectrofotómetro. O 

acompanhamento nas medições incluiu o apoio na interpretação dos valores encontrados 

(comparação com os valores recomendáveis), a sinalização de situações de fraca adesão à 

terapêutica (especialmente em casos de hipertensão arterial) e a promoção de modificações do 

estilo de vida (alterações na alimentação e na prática de exercício físico – sugestão de 

substituições na dieta, deslocação a pé para o local de trabalho).  

 

3.5 Assistência na gestão dos resíduos de embalagens de medicamentos e de 

medicamentos fora de uso 

O uso responsável do medicamento inclui todo o seu ciclo de vida. Por isso, a Farmácia 

Vitália é aderente da Valormed, promovendo entre a comunidade a recolha dos resíduos de 

embalagens de medicamentos para uso humano ou veterinário, contendo ou não restos de 

medicamentos. Pude participar activamente nesta recolha, recebendo os artigos trazidos pelos 
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utentes da farmácia em contentores cedidos pela sociedade sem fins lucrativos e encorajando a 

entrega dos medicamentos fora de uso (não só fora de validade) numa sensibilização para o 

medicamento enquanto resíduo específico. Inseparavelmente, cada momento assim enquadrado 

serviu como oportunidade de aconselhamento relativamente a condições de armazenamento do 

medicamento. 

 

O papel do aconselhamento farmacêutico revelou-se transversal a qualquer situação de 

atendimento, quer culminasse na cedência de um medicamento ou outro produto de saúde ou não. 

No caso do medicamento, referenciam-se as recomendações de posologia, de modo de 

administração, de interacções com outros medicamentos ou alimentos/produtos naturais, de 

segurança e de condições de armazenamento, mas também esclarecimentos (sempre num esforço 

de adequação ao nível de literacia em saúde do segundo interlocutor) quanto às suas indicações 

terapêuticas, possíveis efeitos secundários, questões de comparticipação, “medicamento genérico 

versus medicamento de referência” e todos os outros assuntos motivo de desassossego (pelo 

menos, à partida) para cada utente em particular. Os desafios associados foram ultrapassados, 

maioritariamente, com estratégias de comunicação e escuta activa. Destaco uma situação em que 

prestei apoio na interpretação de uma lista de instruções para preparação de colonoscopia, não 

por pedido explícito, mas por sugestão das reacções observadas na solicitação do medicamento 

Plenvu® (Norgine). O apoio foi prestado reiterando, reformulando, esquematizando, pedindo que 

me fosse devolvida a informação, e, no final, elaborando um diagrama, tendo sido dedicado o 

tempo que foi necessário. A utente foi evoluindo de um estado de exibição de sinais de inquietação 

e confusão até uma postura de calma em relação ao procedimento de preparação e mesmo ao 

próprio exame.  

Há situações, no entanto, inevitavelmente algo maculadas por um sentimento de 

impotência, por exemplo na incompreensão face à impossibilidade de dispensa parcial das receitas 

manuais ou na omissão do tamanho de embalagem na prescrição o que, de acordo com as Normas 

relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde [1], obriga à dispensa da embalagem 

comparticipada de menor dimensão disponível no mercado. O mesmo se verifica em situações de 

medicamentos esgotados e em algumas situações de solicitação de medicamentos sujeitos a 

receita médica na ausência deste documento, mesmo esclarecendo, em cada caso, a justificação 

por detrás da impossibilidade legal da dispensa [10], além do impacto que o uso não adequado ou 

não vigiado do medicamento em questão poderia ter para a saúde e, em alguns casos, chegando a 

apresentar alternativas com uma margem de segurança mais larga. Destaco a solicitação de 

antibióticos, anti-inflamatórios derivados do ácido acético e benzodiazepinas. 
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 Como apoio ao aconselhamento, contei com a consulta aos farmacêuticos e técnicos de 

farmácia da FV mas também pesquisa bibliográfica individual, recorrendo ao Prontuário 

Terapêutico, a documentos Resumo das Características do Medicamento, às publicações do 

Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos e a artigos científicos. 

Embora não constituindo a maioria, os atendimentos que necessitaram de mais apoio 

foram, indubitavelmente, os de solicitação de dispositivos médicos, medicamentos para uso 

veterinário, suplementos alimentares e cosméticos. Constituíram, então, uma interessante 

oportunidade de evolução em que a colaboração da equipa da Farmácia Vitália foi fundamental. 

O segundo papel de estaque nestas situações é atribuído às acções de formação em que participei 

durante os meses de estágio, que abordaram a saúde animal (Conjuntivite, Otite, Pele e Pêlo, 

Alterações digestivas, Dor, Febre e Inflamação, Comportamento), gamas de protectores solares e 

cosméticos, gamas de nutrição clínica e gamas de suplementos alimentares. Participei, também, 

na acção de formação sobre Farmacovigilância e Notificação Espontânea de Reacções Adversas 

a Medicamentos da Unidade de Farmacovigilância do Porto e numa formação de comunicação 

clínica para farmacêuticos. 

 

4. Outras actividades desenvolvidas durante o estágio 

O exercício de actividades de marketing foi outra componente que complementou o meu 

estágio por toda a sua duração. O acompanhamento do Dr. Paulo Pinho nesta questão traduziu-se 

num desenvolvimento de uma atitude de alerta em relação a princípios de marketing no que 

concerne à exposição de produtos, em qualidade, quantidade, sazonalidade e características 

gráficas de embalagem. Tive a oportunidade de construir a montra da FV com os materiais 

disponíveis na farmácia, como elementos mantidos na Farmácia por motivos históricos (material 

de laboratório antigo, livros, material de embalagem). Outra actividade desenvolvida foi a 

promoção, durante dois dias, dos protectores solares de uma marca de produtos cosméticos.  Neste 

contexto, com a cedência de amostras por parte da marca, construí uma pequena campanha com 

um conjunto de questões relacionadas com a marca e a protecção solar, utilizando cartões 

apelativos remetendo ao conceito popularizado “escolha uma carta”. Adicionalmente, foi-me 

permitido participar numa reunião de apresentação de pitch comercial de uma marca emergente 

de cosméticos. 
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Os dois grandes trabalhos desenvolvidos ligados à prática profissional tiveram como 

temas “Contracepção de Emergência”, com elaboração de um panfleto informativo, e 

“Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica em Farmácia Comunitária”, com a construção 

de um manual de Boas Práticas.  
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Parte II 

Contracepção de Emergência 

O estudo Avaliação das práticas contracetivas das mulheres em Portugal, de 2016, apura 

por questionário a 4003 mulheres que a percentagem de mulheres entre os 15 e os 49 anos 

sexualmente activas é de 80,6 [11]. De entre as mulheres sexualmente activas, 88% conhecem a 

contracepção de emergência [11]. No mês de Julho, na Farmácia Vitália, foram dispensadas 5 

embalagens de levonorgestrel 1,5 mg em comprimido. O contacto que tive com estes 

atendimentos permitiu-me detectar um padrão de desconforto, pressa, dúvida e abertura limitada 

da utente solicitadora transversal à maioria das situações de entrevista. A tarefa de solicitar 

contracepção de emergência (CE) está já estudada como angustiante para mulheres com idades 

entre os 16 e os 25, chegando este sentimento de estigmatização a suplantar, por vezes, o risco de 

gravidez indesejada, por associação da ansiedade perante a possibilidade de engravidar, vergonha 

em relação ao sucedido e à necessidade de recorrer ao método de emergência, e a preocupação 

para com os pensamentos do outro sobre o próprio comportamento sexual [12]. Efectivamente, a 

contracepção de emergência é frequentemente sujeita a viés e falsas crenças, mesmo entre 

profissionais de saúde [13]. Um estudo realizado entre balconistas de farmácia no Brasil encontra 

uma opinião negativa destes profissionais em relação à CE, considerando os métodos “perigosos”, 

associados ao conceito de “bomba hormonal”, com os riscos aumentados pela “banalização” de 

um uso repetitivo não emergencial [12]. Para além do desconhecimento técnico, os autores 

chegam a mencionar uma reprovação moral das mulheres solicitadoras de contracepção de 

emergência focada nas mais jovens [12]. A discussão do tema com os profissionais da Farmácia 

Vitália levou-me a identificar o contexto como oportunidade rentável de formação interna. 

Projectou-se, assim, desenvolver uma ferramenta de auxílio tanto na tomada de uma 

decisão informada pela parte do utente como no próprio aconselhamento, portável, que pudesse 

ser consultada com a calma e a privacidade que o seu portador entendesse. Esta ferramenta tomou 

a forma de panfleto informativo, construído seguindo a Norma específica sobre a intervenção 

farmacêutica na Contraceção de Emergência das Boas Práticas de Farmácia Comunitária [14] e 

fundamentado pelas recomendações e guidelines mais recentes da Organização Mundial de Saúde 

[15], do Consórcio Europeu para a Contracepção de Emergência [16] e da Sociedade Portuguesa 

da Contracepção [17]. O panfleto encontra-se dividido em quatro blocos: uma parte inicial, 

dedicada à fundamentação para a utilização ou não de um método contraceptivo de emergência, 

um segundo bloco de suporte à escolha do método adequado, uma terceira parte abordando 

orientações de acompanhamento imediato e uma última, de follow-up, endereçando preocupações 

mais tardias.  
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Figura 2: Contracepção de Emergência - contracapa e capa do panfleto informativo 

 

  

Figura 3: Contracepção de Emergência - interior do panfleto informativo 
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1. Primeiro bloco: “Falha contraceptiva” 

A contracepção de emergência é constituída pelos métodos disponíveis para, em 

segurança, evitar a gravidez após um contacto sexual não protegido ou em que houve falha ou 

uso indevido de um método anticoncepcional [17]. Na avaliação da necessidade do recurso à 

contracepção de emergência, importa, então, clarificar que situações constituem falha 

contraceptiva. Para o preservativo (masculino ou feminino) e outros métodos barreira, como o 

diafragma, considera-se falha contraceptiva quando o método não é utilizado desde o primeiro 

contacto do pénis com a vagina, quando ocorre a sua rotura ou o seu deslocamento/retenção na 

vagina [17]. Para os contraceptivos orais combinados, refere-se a omissão de duas ou mais tomas 

consecutivas [17]. O anel vaginal e o adesivo poderão falhar quando há o atraso de dois ou mais 

dias na sua colocação [17] ou quando ocorre o seu deslocamento [16]. Quanto à pílula oral 

progestativa, menciona-se um atraso superior a 3 horas na toma da tradicional (mais de 27 horas 

passadas desde a toma anterior) ou de 12 horas na de dose alta – desogestrel – (mais de 36 horas 

passadas desde a toma anterior), qualquer uma até um período de regularização de 48 horas [16]. 

Para a utilização de um progestativo injectável, o atraso considerável na sua administração é de 

quatro semanas [17]. No caso do sistema intra-uterino (SIU), há risco nos primeiros sete dias após 

a sua colocação [17]. Tanto o SIU como o dispositivo intra-uterino (DIU) poderão falhar caso 

ocorra a expulsão total ou parcial do dispositivo/sistema, sendo este risco referente aos contactos 

sexuais dos sete dias anteriores ao deslocamento [16].  

Considerando a flutuação a que o momento de ovulação está sujeito mesmo em mulheres 

com ciclos considerados “regulares” [18], numa situação de aconselhamento na farmácia não é 

possível localizar com segurança uma mulher no seu ciclo menstrual em relação à ovulação [16]. 

Um ensaio clínico para a eficácia de contracepção de emergência encontrou uma grande 

discrepância entre a fase do ciclo menstrual identificada com base em dados endócrinos da mulher 

e a fase auto-declarada [19]. Mesmo tendo em conta que num ciclo menstrual normal o risco de 

gravidez para os três primeiros dias é muito baixo [16], teoricamente negligenciável após um 

contacto sexual [18], é consideração do Consórcio Europeu para a Contracepção de Emergência 

[16] que cada pessoa deve decidir que risco está disposta a aceitar, tendo sempre direito a uma 

tomada de decisão informada. 

 

2. Segundo bloco: “Escolha” 

Em Portugal, existem quatro métodos de contracepção de emergência: a aplicação de um 

dispositivo intra-uterino de cobre (DIU-Cu), dois métodos de toma única oral em comprimido – 

30 mg de acetato de ulipristal (AUP) e 1,5 mg de levonorgestrel (LNG) – e o método de 

combinação de estrogénios e progestagénios, também conhecido como método de Yuzpe. Por 
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este último estar associado a uma ocorrência mais frequente de náusea e vómito [15], a opção por 

este método deverá cingir-se aos casos em que o acesso aos outros métodos se encontre 

condicionado [15]. Por este motivo, a tabela comparativa do panfleto inclui o DIU-Cu, o AUP e 

o LNG. Para melhor entendimento do mecanismo de acção de cada um, descreve-se sucintamente 

os processos normais que levam à condição de gravidez, definida pela Federação Internacional 

de Ginecologia e Obstetrícia como a parte da reprodução natural humana que se inicia com a 

implantação do concepto e termina no nascimento de uma criança ou em aborto [20]. 

A reprodução inicia-se com o desenvolvimento de óvulos nos ovários [21]. A cada ciclo 

sexual feminino (que dura, em média, 28 dias, tendo em algumas mulheres a duração de 20 dias 

ou 45) [21], um único óvulo é expelido por um folículo ovárico para a cavidade abdominal em 

proximidade com as terminações fimbriadas das duas trompas de Falópio [21]. Este óvulo 

percorrerá uma das trompas [21] e, caso tenha sido fecundado por um espermatozóide, é 

implantado no útero, local onde evolve até um feto, uma placenta e membranas fetais [21]. 

Durante o ciclo sexual, até ao momento apropriado, o endométrio vai sendo preparado para a 

nidação [21].  

2.1 Dispositivo Intra-Uterino de Cobre  

A realidade portuguesa para a utilização de dispositivos intra-uterinos (qualquer tipo) é 

de 11,8% em mulheres entre os 15 e os 49 anos [11], para um valor de 15,5% das mulheres em 

idade reprodutiva à escala mundial [22].  

Ortiz e Croxatto atribuem a responsabilidade da convicção geral de que os dispositivos 

intra-uterinos actuariam exclusivamente na prevenção da nidação a um estudo do início dos anos 

60 em modelo animal [23]. Na actualidade, conhece-se que a extrapolação a partir de outros 

mamíferos se prova insuficiente [23], embora o mecanismo por detrás da acção do DIU de cobre 

não esteja, ainda, completamente esclarecido. Identificado um efeito disperso sobre o tracto 

genital feminino [24], a hipótese de envolvimento com o desenvolvimento do endométrio foi já 

refutada [24]. Não obstante, a possibilidade do cobre libertado pelo dispositivo interagir com 

moléculas como as citocinas e, presumivelmente, integrinas, apoia a teoria de uma actuação no 

local de implantação, inibindo a nidação caso o blastocisto atinja a cavidade uterina [25]. Apenas 

ao uso continuado do DIU-Cu [25] se associa uma reacção inflamatória com alteração do 

metabolismo das células endometriais [24], criando um ambiente de toxicidade para os gâmetas 

e reduzindo a probabilidade de formação de embriões viáveis [24]: pensa-se que o mecanismo de 

acção responsável pela utilização do DIU-Cu como contraceptivo regular seja ligeiramente 

diferente da sua actuação na inserção pós-coital [24]. Enquanto que o seu efeito pré-fecundação 

consiste maioritariamente na destruição de espermatozóides [25], que, numa situação normal, 

poderão permanecer férteis no tracto reprodutivo feminino até 5 dias [21] – também na alteração 
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da sua motilidade, capacidade de fecundação e correcta reacção acrossomal [24] - e do óvulo [25], 

a sua actuação pós-fecundação parece residir principalmente na destruição do embrião jovem 

[25]. Além do mais, está descrito um efeito sobre a actividade do músculo liso das trompas de 

Falópio [24]. 

 

2.2 Acetato de Ulipristal 

As alterações ováricas durante o ciclo sexual são inteiramente provocadas pelas variações 

cíclicas da quantidade de gonadotrofinas [21] - hormona folículo-estimulante (FSH) e hormona 

luteinizante (LH) -, secretadas pela adenohipófise [21]. Na ausência destas hormonas, o ovário 

permanece inactivo [21]. A FSH e a LH estimulam as células-alvo ováricas através de receptores 

específicos de membrana nestas células [21], maioritariamente com interferência do mensageiro 

secundário adenosina-monofosfato cíclico [21]. Cerca de dois dias antes da ovulação, a secreção 

de LH sofre um aumento de 6 a 10 vezes, atingindo um pico 16 horas antes da libertação do óvulo 

[21]. A FSH também sofre um aumento, mas menos marcado: na mesma altura, duplica ou triplica 

[21]. Esta alteração nas concentrações das hormonas traduz-se numa dilatação do folículo que 

precede a ovulação [21]. Adicionalmente, a LH converte as células da granulosa e da teca em 

secretoras de progesterona e a secreção de estrogénio inicia uma diminuição [21]. Após a 

libertação de enzimas proteolíticas de lisossomas pela teca externa que causarão a dissolução da 

parede capsular folicular [21] (e o seu enfraquecimento [21]) e a dilatação do folículo [21], o 

folículo rompe e o óvulo é libertado [21]. 

O acetato de ulipristal foi desenvolvido seguindo ensaios da Organização Mundial de 

Saúde para um modulador selectivo dos receptores de progesterona [26]. É um derivado da 19-

norprogesterona [19] que, dependendo da localização, da presença de co-activadores ou co-

inibidores da expressão génica e dos níveis séricos de progesterona pode exercer actividade de 

agonista ou antagonista da hormona [26]. Não é conhecida a causa do pico de LH que precede a 

ovulação [21]. Guyton e Hall [21] apresentam duas explicações possíveis: um efeito putativo do 

estrogénio contrário ao resto das fases do ciclo menstrual, exercendo feedback positivo sobre a 

secreção pituitária de LH, e um papel da secreção de progesterona por parte das células da 

granulosa, ligeira mas em aumento, que se verifica aproximadamente um dia antes do pico de LH. 

Quando aumentam os níveis de progesterona, o acetato de ulipristal actua como antagonista [26], 

com uma afinidade seis vezes superior ao ligando natural [19]. Sem o pico de LH, o folículo não 

evolui para a o rompimento, mesmo na presença de grandes quantidades de FSH [21].  

Num conjunto de estudos sobre a acção do acetato de ulipristal com diferentes diâmetros 

de folículo em relação ao pico de LH e à ovulação, quando o AUP foi administrado antes do pico 

de LH 100% das rupturas foliculares foram inibidas [19]. Quando o tamanho do folículo principal 
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atinge os 18 milímetros, o sucesso do acetato de ulipristal foi de 59% para o quinto dia e de 44% 

para o sexto [19], sugerindo um efeito directo inibitório sobre a ruptura folicular [19]. Tal permite 

uma janela de actuação que inclui os momentos imediatamente anteriores à ovulação, em que a 

LH já iniciou a sua subida [19]. 

Para além do efeito retardador sobre a ovulação [26], considerado o principal do acetato 

de ulipristal [26], foi descoberto em 2014 [26] um efeito dose-dependente de supressão sobre a 

reacção acrossómica, a híperactivação e concentração de cálcio nos espermatozóides, fenómeno 

naturalmente induzido pela progesterona [26]. A actividade de antagonista do AUP parece 

modular, então, a função dos espermatozóides [26]. 

O mecanismo de actuação do acetato de ulipristal ainda se encontra em debate. 

 

2.3 Levonorgestrel 

O segundo método hormonal consiste na administração de 1,5 mg de levonorgestrel por 

via oral [15]. Embora se trate de uma progestina [27] (sem actividade estrogénica significativa 

[27]), o levonorgestrel não exerce efeito directo sobre os espermatozóides [24], ao contrário do 

AUP [26]. A concentrações altas, verifica-se uma inibição da fecundação, mas considera-se pouco 

provável este ser o mecanismo por detrás da sua actividade como contracepção de emergência 

[25], encontrando-se excluída a hipótese da sua interferência com os marcadores de receptividade 

endometrial [24]. O levonorgestrel aumenta o espessamento do muco cervical [27]. No entanto, 

dado que apenas 5 minutos após a inseminação de sémen na vagina já se encontram 

espermatozóides nas trompas de Falópio [25], para a sua acção em contracepção de emergência 

(oralmente: administração de 0,75 mg seguida de uma segunda dose de 0,75 mg 12 horas mais 

tarde [15] ou 1,5 mg em dose única – regime não menos eficaz [15], preferível por questões de 

adesão à terapêutica [15]) considera-se apenas a indução de um atraso ou inibição do 

desenvolvimento folicular, quando administrado na fase pré-ovulatória, após selecção do folículo 

dominante [24] (a cada mês, apenas um folículo matura completamente, enquanto os 5 a 11 

restantes sofrem atrésia [21]) e antes do início da subida da concentração de LH [24]. A janela de 

actuação do LNG é, então, mais estreita que a do AUP.  

 

2.4 Método de Yuzpe 

Albert Yuzpe inicia em 1972 o desenvolvimento de um regime combinado [28] que veio 

a substituir os métodos anteriores de alta-dose de estrogénios (etinilestradiol e dietilestilbestrol 

(DES)) [28], seguindo a observação de que administração de 100 μg estrogénio com 1 mg da 

mistura racémica de norgestrel levava a alterações no endométrio incompatíveis com a nidação, 
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com a identificação de um atraso entre o desenvolvimento ou a maturação das glândulas e do 

estroma [30]. Actualmente, toma a forma de administração oral de 100 μg de etinilestradiol com 

0,50 mg levonorgestrel, seguida de uma segunda dose da mesma combinação 12 horas mais tarde 

[15], posologia obtida recorrendo a pílulas de utilização de rotina, e o seu mecanismo de acção 

não se encontra totalmente esclarecido. Outros estudos não encontraram as mesmas alterações no 

endométrio [30]. Verificados vários efeitos ováricos, a diminuição dos níveis de LH, estradiol e 

progesterona após a administração imediatamente anterior e no pico de LH, sugeriu-se um 

mecanismo de inibição ou atraso na ovulação [29]. Por outro lado, a diminuição substancial e 

progressiva de eficácia para os intervalos 24-48 horas e 48-72 comparados com o intervalo até às 

24 horas após o contacto sexual sugere que o método de Yuzpe actue por interferência com a 

ovulação ou fecundação, não na nidação [29]. No entanto, se a sua acção se resumisse apenas à 

ovulação, o método não poderia ser tão eficaz quanto parece ser [30]. 

 

Optou-se por incluir na tabela comparativa do panfleto os seguintes parâmetros: janela de 

acção (“tempo decorrido desde o contacto sexual”), interacções (“interacção com outros 

medicamentos”), eficácia, recomendações na amamentação (“se estiver a amamentar”) e acesso.  

 

2.5 Tempo decorrido desde o contacto sexual 

O acetato de ulipristal é capaz de atrasar a ovulação pelo menos até ao quinto dia para um 

número significativamente superior de mulheres que o levonorgestrel [18], sendo eficaz até ao 

momento em que o pico de LH é iminente, período em que o LNG se revela tão ineficaz quanto 

um placebo na retardação ou inibição da ovulação [18]. Tendo em conta que o folículo cresce, em 

média, 2 mm por dia [18] e que o LNG tem interferência na ovulação até um tamanho folicular 

de 14 mm e o AUP até aos 18 mm [18], justifica-se a diferença de dois dias no licenciamento para 

a sua utilização: até às 72 horas depois do contacto sexual para o levonorgestrel e até às 120 horas 

para o acetato de ulipristal [16]. No entanto, a eficácia dos métodos orais diminui quanto maior o 

intervalo entre o contacto sexual de risco e a administração [15]. O DIU de cobre mostra-se 

satisfatoriamente eficaz para o período de 120 horas [16] reduzindo o risco de gravidez em 99% 

[15], e poderá ser recomendado mesmo após as 120 horas se se estima que a inserção do 

dispositivo ocorre antes do primeiro dia em que o embrião iniciaria a nidação [16]. 

 

2.6 Interacções 

Para o DIU-Cu, não estão identificadas nenhumas interacções medicamentosas relevantes 

[16]. Para os métodos orais, embora nenhuma constitua risco para a saúde ou risco de segurança 
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[31], algumas poderão interferir com a sua eficácia. Dado que o acetato de ulipristal é 

extensamente metabolizado pelo citocromo P450, isoforma 3A4, indutores CYP3A4 (fenitoína, 

fenobarbital, carbamazepina, rifampicina, Hipericão) reduzirão, teoricamente, a sua concentração 

plasmática e levarão a um decréscimo de eficácia [19], e, correspondentemente, inibidores da 

CYP3A4 (inibidores da protease, itraconazol, eritromicina, toranja) poderão aumentar a sua 

concentração plasmática [19]. Não há estudos in vivo que avaliem esta interferência [19]; 

teoricamente, os seus efeitos poderão sentir-se nas duas ou três semanas seguintes à administração 

dos indutores enzimáticos [19]. Para o levonorgestrel, a preocupação relativamente ao CYP450 é 

a mesma [31]. Ao caso do AUP, adiciona-se uma diminuição da absorção com o aumento do pH 

gástrico (inibidores da bomba de protões, anti-ácidos, antagonistas para os receptores H2) [19]. 

Estudos de interacções alimentares mostram que o acetato de ulipristal pode ser tomado com ou 

sem alimentos; no entanto, a sua absorção é mais rápida quando em jejum (o pico de concentração 

plasmática é atingido 0,5 horas após a administração em jejum e 3 horas após a administração 

após a refeição) [19].  

 

2.7 Eficácia 

Por razões de natureza ética, existe uma limitação grande no que toca a estudos 

randomizados controlados por placebo para a contracepção de emergência [24], pelo que uma 

comparação exacta da eficácia dos métodos de CE se torna difícil [24].  Não obstante, para os 

períodos de utilização de cada um dos três métodos, o que se revela mais eficaz é o DIU de cobre, 

seguido do acetato de ulipristal com uma eficácia ligeiramente superior ao levonorgestrel [16]. 

Apoiando esta hipótese, um estudo publicado em 2012 [32] de meta-análise com revisão 

sistemática de 35 anos de experiência da utilização de DIU como contraceptivo de emergência 

relata uma taxa de ineficácia de 0,09% [32], identificando-o como o método mais eficaz de CE 

[15]. Uma segunda meta-análise com 3445 mulheres recolhe uma diferença significativa entre a 

eficácia do acetato de ulipristal (22 gravidezes em 1617) e a do levonorgestrel (35 em 1625), com 

o AUP mais eficaz que o LNG para as 120, as 72 e as 24 horas decorridas desde o contacto sexual 

[15].  

O estudo de Glasier et al. de 2011 [33] para o risco de gravidez na utilização de acetato 

de ulipristal e levonorgestrel como contracepção de emergência, de entre os factores idade, IMC 

e peso corporal, horas decorridas desde o contacto sexual, contactos sexuais sem protecção 

contraceptiva adicional, historial de gravidez e probabilidade de gravidez, indica IMC, posição 

no ciclo sexual (dentro ou fora da janela fértil, 5 dias antes da ovulação e 1 após) e contactos 

adicionais como os três factores mais influentes no risco de gravidez [33]. Ainda assim, a 

Organização Mundial de Saúde, na edição de 2016 das Selected practice recommendations for 
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contraceptive use inclui intervalo temporal entre o contacto sexual não protegido e a 

administração dos métodos orais de CE como crítico na sua eficácia [15].  Comparadas com as 

mulheres com IMC abaixo de 25 kg/m2, o risco de gravidez aumenta 1,5 vezes para as mulheres 

com o IMC compreendido entre 25 e 30 kg/m2 e mais de três vezes para mulheres com IMC acima 

de 30 kg/m2 [33]. O levonorgestrel parece ser mais sensível ao aumento de IMC do que o acetato 

de ulipristal [24]. Para o DIU, não há preocupação clínica a respeito de perda de eficácia com o 

aumento de IMC [32].  

 

2.8 Recomendações na amamentação 

Nos seis meses pós-parto, exclusivamente amamentando e sem ter passado por um 

período menstrual desde o parto, o estado de ovulação é improvável [32], assim como a sua 

necessidade de recorrer a contracepção de emergência [32]. No entanto, o DIU-Cu pode ser 

introduzido com segurança decorridas quatro semanas desde o parto, mesmo amamentando [16], 

constituindo uma alternativa não-hormonal [34]. Tratando-se o acetato de ulipristal de um 

composto lipofílico [24], é excretado no leite materno [35], pelo que se recomenda descartar o 

leite produzido na semana após a administração de AUP como CE [35], embora os seus efeitos 

no bebé ainda não estejam estudados [16]. Quanto ao levonorgestrel e ao método de Yuzpe, 

podem ser utilizados sem restrição [35]. 

 

2.9 Acesso 

De acordo com o estudo Avaliação das práticas contracetivas das mulheres em Portugal, 

de 2016, a percentagem de mulheres portuguesas que obtêm o contraceptivo gratuitamente no 

Centro de Saúde ou no Hospital é de 46,9% [11]. A Lei n.º12/2001, de 29 de Maio [36], determina 

que os meios contraceptivos de emergência sejam disponibilizados gratuitamente nos centros de 

saúde, nas consultas de planeamento familiar (PF), ginecologia e obstetrícia dos hospitais e nos 

centros de atendimentos de jovens com protocolo de articulação com o SNS ou nas farmácias 

[36]; com efeito: o DIU-Cu é disponibilizado gratuitamente nas consultas de PF dos centros de 

saúde e serviços de ginecologia e obstetrícia do SNS e nos Centros de Atendimento Jovem [17], 

as formulações de ulipristal para contracepção de emergência (comprimido ou comprimido 

revestido por película, 30 mg) são medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia e o levonorgestrel encontra-se nas farmácias, nos locais licenciados para 

venda de medicamentos não sujeitos a receita médica autorizados pelo INFARMED e é 

disponibilizado gratuitamente  nas consultas de PF dos centros de saúde e serviços de ginecologia 

e obstetrícia do SNS e nos Centros de Atendimento Jovem [17].  
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3. Terceiro bloco: “E depois?” 

3.1 Efeitos secundários 

Os efeitos secundários para a inserção do DIU-Cu em contracepção de emergência são os 

mesmos descritos para a sua inserção como método de contracepção de rotina: desconforto na 

inserção, risco aumentado de doença inflamatória pélvica para as primeiras três semanas de 

utilização, risco de expulsão, deslocamento ou perfuração e sangramentos mais intensos ou 

dolorosos [16]. Este método revela-se bem aceite [24], com uma taxa alta de uso continuado [24]: 

está descrita uma proporção de 80% de mulheres que passam a utilizar o DIU de cobre como 

método principal de contracepção após a inserção do dispositivo como contraceptivo de 

emergência [33]. As razões mais comuns apontadas para a descontinuação consistem em 

sangramento, expulsão e dor [24]. Para os métodos orais, devido à sua duração de exposição mais 

curta, as contra-indicações habituais à sua utilização não se aplicam na contracepção de 

emergência [34]. A Norma específica sobre a intervenção farmacêutica na Contraceção de 

Emergência das Boas Práticas de Farmácia Comunitária publicada pela Ordem dos Farmacêuticos 

em 2015 recomenda, numa situação de aconselhamento, referir que os efeitos secundários 

eventualmente decorrentes dos métodos orais de CE são raros, ligeiros, transitórios e não 

necessitam de terapêutica adicional [14], podendo incluir cefaleias, náuseas, tonturas, aumento da 

sensibilidade mamária e dores pélvicas [14]. Para o AUP e o LNG, o efeito adverso mais comum 

parece ser a cefaleia, seguido de dismenorreia e náusea [24]. Os dois métodos demonstram ter 

perfis de efeitos secundários semelhantes [24], menos frequentes do que no método de Yuzpe 

[15].  

 

3.2 Na ocorrência de vómito 

A via de administração dos métodos hormonais implica a sua eficácia como dependente 

da absorção dos compostos em causa. Para o acetato de ulipristal, o intervalo de 3 horas desde a 

sua administração é considerado suficiente para uma actuação eficaz [15]; para o levonorgestrel 

e o método de Yuzpe, 2 horas bastam [15]. Desta forma, se ocorrer vómito até às 3 horas da toma 

do comprimido de AUP, deverá proceder-se à repetição da administração o mais cedo possível 

ou recorrer à aplicação de um DIU-Cu [15]. Para o LNG ou o método de Yuzpe, o período é de 2 

horas [15]. À repetição do método de Yuzpe poderá associar-se um anti-emético [15]. 
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3.3 Retomada do método contraceptivo de rotina 

O DIU de cobre oferece uma protecção contraceptiva de 10 a 12 anos após a sua aplicação 

[16]. Os métodos contraceptivos hormonais poderão interferir com a eficácia do acetato de 

ulipristal como CE até um período de cinco dias [30], pelo que o início da sua utilização ou a sua 

retomada deverá esperar até ao sexto dia após a administração de AUP [16]. Neste período, deverá 

recorrer-se a métodos barreira [16]. No caso da utilização do levonorgestrel como contraceptivo 

de emergência, os métodos hormonais poderão iniciar-se/retomar-se no próprio dia [16], sem 

penalização significativa da sua eficácia. Quanto à utilização de um SIU de levonorgestrel, a 

inserção poderá proceder-se apenas se o estado de gravidez estiver excluído [31]. 

Independentemente do método oral escolhido, o início de contracepção hormonal de rotina exige 

contracepção barreira adicional durante 2 a 9 dias (adicionais, no caso de AUP como CE), 

dependendo do método escolhido [16]: 2 dias para pílulas progestativas, 7 dias para pílulas 

combinadas orais (com a excepção da Qlaira® (Bayer)), anel vaginal combinado,  adesivo 

transdérmico e implante progestativo/progestativo injectável e 9 dias para outros contraceptivos 

orais combinados (Qlaira® (Bayer)) [16]. Caso a vontade seja a de iniciar o DIU de cobre como 

contracepção de rotina após a utilização de um método hormonal como contraceptivo de 

emergência, a sua inserção poderá realizar-se após o início do período menstrual seguinte [31]. 

 

4. Quarto bloco: “Mais tarde” 

Nesta secção, pretendeu-se assumir uma abordagem de follow-up. Lista-se factores de 

que a eficácia dos métodos de CE está dependente e com a menção de que nenhum método de 

contracepção de emergência é 100% eficaz, aconselha-se a realização de um teste de gravidez 

se ocorrer um atraso superior a sete dias no início do período menstrual [16] – o AUP, em média, 

aumenta a duração do ciclo menstrual em 1-2 dias, enquanto que o LNG o diminui cerca de 1-

2 dias [24] - ou caso se tenham passado três semanas sem menstruação desde a administração 

do método contraceptivo de emergência [16].  

Acrescenta-se que qualquer suspeita de situação não habitual decorrente da aplicação do 

método de contracepção de emergência deverá ser reportada e que a contracepção de emergência 

não é abortiva [14] nem previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis [15]. 

 

Notas finais – Contracepção de Emergência 

Exercer plenamente os direitos reprodutivos da mulher interliga-se com a utilização 

voluntária de contracepção [35]. Não há idade, estado civil, estado socioeconómico ou nível 
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académico particularmente ligado à procura de contracepção de emergência [13]. É consideração 

da Organização Mundial de Saúde que todas as mulheres têm o direito a informação sobre 

métodos contraceptivos baseada na evidência e a um aconselhamento que assegure uma escolha 

informada [35]. As atitudes dos profissionais de farmácia comunitária têm influência sobre a 

procura de contracepção de emergência, podendo condicioná-la negativamente [12]. 

Considerando que num estudo de 2011 se estimou que em Portugal 25% das gravidezes não 

seriam planeadas [14], importa atacar os principais preconceitos contra a CE: que provocará 

alteração severa do padrão menstrual, esterilidade, dano ao embrião ou aborto [13]. A 

contracepção de emergência é segura para a maioria das mulheres [15] e não há evidência 

científica de dano causado à mulher grávida, ao curso da gravidez ou ao feto, no caso de uma 

administração acidental na gravidez [35]. Contrariamente às preocupações, a evidência indica que 

o aumento do acesso à contracepção de emergência não diminui a utilização de métodos 

contraceptivos regulares nem aumenta o número de infecções sexualmente transmitidas [24]. 

Com este trabalho também se tentou combater a concepção desactualizada [31] de que a 

contracepção de emergência em utilização repetitiva é insegura. Embora os métodos não tenham 

sido desenvolvidos para utilização regular, não tendo a mesma eficácia que os métodos regulares 

[31], não têm o risco de overdose nociva, e a evidência indica que estes regimes não se tornam 

menos eficazes com a repetição [31]. (Não obstante, a eficácia do acetato de ulipristal como 

método contraceptivo de emergência poderá ser afectada pela utilização recente ou subsequente 

de levonorgestrel [31], pelo que a recomendação no uso próximo de métodos hormonais deverá 

ser a de manter o mesmo método (AUP ou LNG) [31] ou, em alterativa, aplicar um DIU de cobre 

[31].) Acrescenta-se, ainda, que a designação de “pílula do dia seguinte” é uma utilização a 

problematizar, tendo em conta que subentende as ideias de que é necessário esperar até ao dia 

seguinte para recorrer à sua utilização e que esta apenas é válida neste dia seguinte, não depois.  

Em Portugal, o método de contracepção mais utilizado é a pílula: 22% das mulheres 

afirma esquecimento em tomar a pílula todos os ciclos ou mais que uma vez por mês [11]. 
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Violência Doméstica: boas práticas em farmácia comunitária 

Nota inicial 

A natureza lacunar a que este segundo trabalho pretende responder obriga, numa primeira 

instância, a uma abordagem pragmática. Perante a vastidão da rede entrelaçada de terminologia 

utilizada na literatura especializada, muitas vezes sem uma definição precisa [37] e sujeita a 

progressivas evoluções conceptuais [38], esclarece-se o objectivo de versar sobre a Violência 

Doméstica (VD) como “qualquer conduta ou omissão de natureza criminal, reiterada e/ou intensa 

ou não, que inflija sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de modo directo ou 

indirecto, a qualquer pessoa que resida habitualmente no mesmo espaço doméstico ou que, não 

residindo, seja cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro/a ou ex-companheiro/a, namorado/a ou ex-

namorado/a, ou progenitor de descendente comum, ou esteja, ou tivesse estado, em situação 

análoga”, conforme a define a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) [39]. Esta 

definição expande a definição legal [40] na medida em que inclui outros ataques no contexto 

doméstico, como perturbação ou devassa da vida privada, subtracção de menor e furto [39]. Com 

a consciência de que a violência atinge outros, coloca-se o foco na vítima mulher. 

 

1. A Violência Doméstica como factor de risco para ill-health e o potencial do 

sector da saúde 

 À escala mundial, o número de mulheres que sofreram violência física e/ou sexual num 

contexto de relação íntima é quase um terço (30%) do número de mulheres que já estiveram 

envolvidas numa relação amorosa [41]. Metade de todas as mulheres vítimas de homicídio é morta 

pelo marido ou parceiro, actual ou anterior [37]. Dados das 26.432 ocorrências registadas pela 

Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP) como casos de 

Violência Doméstica em 2018 registam 25.217 vítimas mulheres, constituindo 78,6% do total 

[42]. 83,5% dos denunciados nos casos de VD de 2018 em Portugal são homens. Em 53,1% dos 

casos, a vítima é cônjuge ou companheira/o e em 16,7% é ex-conjuge/ex-companheira/o. 

Violência doméstica contra o cônjuge ou análogos foi o terceiro crime mais participado, 

constituindo 28,1% dos crimes contra as pessoas [42].  O Porto é o segundo distrito onde se 

registaram mais ocorrências (4614) [42]. O estudo Violência contra as mulheres: um inquérito à 

escala da União Europeia da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia revela que 

a maioria das mulheres vítimas de violência não denunciam os actos [43].   

Mesmo na ausência de uma percepção exacta e concreta sobre a real dimensão global do 

problema, a interferência da violência doméstica com a saúde física, mental e reprodutiva da 

mulher é evidente [41]. As lesões físicas decorrentes de violência nas relações íntimas incluem 
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equimoses, hematomas, escoriações, contusões, lacerações, dentes partidos, fracturas ósseas, 

deslocamento de articulações, estiramentos, entorses, ferimentos abdominais e pélvicos, 

ferimentos na cabeça e lesões de esganadura [44]. A mulher agredida no contexto de relações 

íntimas tem maior probabilidade de sofrer cronicamente de dor abdominal, dor pélvica, cefaleias, 

dor cervical e dor lombar [44], assim como de distúrbios gastrointestinais – úlcera péptica, 

síndrome do cólon irritável, refluxo gastroesofágico, indigestão, diarreia e obstipação [44] -, e 

sintomas variados, como insónia, fadiga, perda de apetite, corrimento cervical, sangramento 

vaginal, dispareunia e distúrbios urinários [44]. O estudo Global and Regional Estimates of 

Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-

partner Sexual Violence da OMS, 2013 [41], acrescenta a estes a dificuldade em andar e levar a 

cabo as actividades diárias, perdas de memória e tonturas. Por outro lado, está estabelecida uma 

relação entre a vivência de violência nas relações íntimas e a adopção de comportamentos de risco 

para a saúde (tabagismo, abuso de álcool, drogas de abuso) [44]. Num permanente estado de stress 

e medo [45], mulheres vítimas de VD sofrem de ansiedade, depressão e problemas 

psicossomáticos num grau significativamente maior do que as mulheres não expostas a este tipo 

de violência [45], ideação suicida e tentativa de suicídio [46]. O estudo de 2013 sugere que os 

efeitos físicos da violência podem persistir com extensão temporal considerável após cessação da 

violência, ou sofrer de efeito cumulativo [41], quando não termina em homicídio. O Relatório 

Anual Final do Observatório de Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e 

Resposta (UMAR) para 2018 [47] recolhe 28 femicídios consumados em Portugal nesse ano, em 

que 19 mulheres mantinham ou haviam mantido uma relação de intimidade com os femicidas. 13 

(47%) mulheres assassinadas já eram vítimas de violência doméstica na relação com o femicida. 

Para 46% dos casos, a informação não está disponível [47]. 

Identificado o fenómeno da Violência Doméstica como problema de saúde pública 

prevenível [45], resta clarificar de que forma os organismos de saúde lhe podem responder. Entre 

todas as fontes consultadas, a proposta é unânime: de forma articulada.  

 

2. A farmácia 

O número de casos em que os profissionais de saúde são o único ponto de contacto capaz 

de reconhecer e intervir no problema da vítima de VD, graças à sua formação e experiência 

ocupacional [48] e à multiplicidade de esferas da vida da vítima a que têm acesso (hábitos e 

problemas de saúde, higiénicos, alimentares, relacionais) [39], garante-lhes um posicionamento 

de destaque para a detecção e intervenção nas situações de Violência Doméstica e, como tal, o 

respectivo dever de prestar assistência. O farmacêutico não é excepção.  
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Adicionalmente, conjecturando que o profissional de farmácia comunitária beneficia de 

uma relação singular de confiança e proximidade entre a farmácia e a comunidade - como pude 

testemunhar durante os quatro meses de estágio -, e considerando o carácter anónimo da realidade 

do atendimento nas farmácias portuguesas na acessibilidade quer à assistência por um profissional 

de saúde, quer a produtos farmacêuticos eventualmente necessários numa situação de crise, a 

farmácia comunitária poderá ser um ponto de entrada interessante na sinalização e 

encaminhamento de vítimas de violência doméstica. 

É consideração da Organização Mundial de Saúde que o aperfeiçoamento, necessário, da 

resposta do sector da saúde – de todos os prestadores de cuidados de saúde – à violência contra a 

mulher tem como elemento crítico a formação dos profissionais [46]. O Manual de Recursos 

Estratégias de Combate à Violência Doméstica da Organização das Nações Unidas não só 

identifica a formação válida dos profissionais como sinónimo de assistência adequada, no curto 

prazo, como considera que a preparação posta em prática poderá levar mais vítimas e agressores 

a procurar ajuda [45], constituindo esta segunda uma vantagem a longo prazo. Respondendo aos 

objectivos gerais da formação elencados no mesmo manual, com este trabalho pretende-se 

contribuir para o aumento da consciencialização e compreensão do problema, contextualizando e 

sensibilizando, promover a adopção de técnicas de contextos e comportamentos específicas que 

permitam o acompanhamento adequado de forma segura e eficaz e fortalecer o trabalho 

interdisciplinar, todos numa aplicação e tradução ao contexto da farmácia comunitária. Para além 

do levantamento de literatura especializada, foi efectuado o contacto com profissionais do 

Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR, comando territorial 

de Viana do Castelo, do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (NAVVD) de 

Viana do Castelo, do NIAVE do comando territorial do Porto e do Gabinete de Apoio e 

Informação à Vítima da PSP, comando metropolitano do Porto. Especificamente nas secções 

“Recolha de indícios; sinais e sintomas” e “Contextos e atitudes no atendimento à vítima de 

violência doméstica” é apresentada uma síntese aplicada baseada no Guia de Boas Práticas para 

Profissionais de Saúde Violência Doméstica: Compreender para Intervir (Comissão para a 

Igualdade de Género (CIG), 2009) [48] e na segunda edição do Manual Alcipe Para o 

Atendimento de Mulheres Vítimas de Violência [39]; a aplicação à farmácia comunitária é 

trabalho de análise fundamentada no contacto com a profissão farmacêutica e experiência 

profissional dos técnicos consultados.  

 

3. Recolha de indícios; sinais e sintomas  

 Os casos de violência doméstica são, muitas vezes, mantidos em segredo durante anos 

[38]. O Manual Alcipe identifica alguns factores como promotores de uma atitude passiva em 
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relação à vitimação: vergonha de revelar o seu problema, confusão e perda de confiança no futuro, 

baixa auto-estima e desconfiança em relação a terceiros [39]. Em numerosas situações, a vítima 

não se identifica sequer como tal [38]. Está estudado um desenvolvimento de tolerância elevada 

à dor e à violência, que, muitas vezes, leva a que as manifestações mais quotidianas ou os danos 

menos graves deixem de ser notados pelas vítimas de violência doméstica [38]. Dado que na VD 

os actos de violência tendem a tornar-se mais frequentes, mais perigosos e mais intensos e, assim, 

com maior risco para a vítima [48], a identificação de uma acumulação sinais e sintomas 

associados à violência doméstica é peça chave nos casos inúmeros [48] em que a vítima não revela 

espontaneamente a origem verdadeira das suas lesões. 

 

Concretamente, em 2009, Manita, Ribeiro e Peixoto especificam [48]: 

▪ Recorre frequentemente ao hospital ou centro de saúde com queixas e lesões físicas 

similares; 

Num contexto de farmácia comunitária, esta repetição poderá associar-se a uma 

solicitação frequente de medicamentos e produtos farmacêuticos para as mesmas lesões, 

nomeadamente geles e cremes para equimoses e hematomas (Thrombocid® (Bene), 

Hirudoid® (Ciclum Farma)), anti-inflamatórios para lesões musculares (Voltaren® 

(GSK), ibuprofeno), relaxantes musculares para contracturas e produtos de primeiros-

socorros. 

 

▪ Lesões incompatíveis com as explicações; 

No decorrer do aconselhamento farmacêutico, na avaliação do problema de 

saúde, é boa prática recorrer a questões ao utente. Especialmente em situações de 

automedicação ou indicação farmacêutica, aborda-se a etiologia do problema: deverá 

ser prestada atenção reforçada à ausência de nexo causal - explicações como “bati contra 

a porta” para lesões não concordantes. A notar, também, é a justificação anormalmente 

imediata dos ferimentos, quando abordados. 

 

▪ As lesões localizam-se nas mãos, na cara, na cabeça, no pescoço, no queixo, no peito ou 

abdómen;  

Para os casos dos utentes que visitam a farmácia com frequência diária, dia-sim-

dia-não ou de dois em dois dias, a ausência de uma semana inteira é habitualmente 

notada pela equipa.  Porque a visibilidade associada às mãos, à cara, à cabeça, ao queixo, 

leva, por vezes, a um isolamento no domicílio “para curar as lesões”, estas ausências, 

quando inexplicadas, deverão ser consideradas. 
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▪ Manifestação de lesões múltiplas em estados diferentes de evolução; 

 

▪ Tentativa de minimizar a gravidade das lesões e/ou escondê-las pelas roupas; 

Desvalorização das lesões por si ou numa reticência em ser assistido num serviço 

de urgências ou consulta médica após recomendação farmacêutica. 

 

▪ História de perdas de consciência; 

 

▪ Evidência de fracturas nos ossos (nariz), pancadas nos ouvidos, dentes e arcadas 

supraciliares; 

 

▪ Sugestão de lesões infligidas por objectos ou estrangulamento; 

 

▪ A vítima parece assustada, ansiosa, deprimida ou angustiada em excesso; 

Sinais como o desvio do olhar, sorriso fixo sem envolvimento da expressão dos 

olhos e tensão facial deverão constituir sinais de alerta. Por outro prisma, a exposição 

crónica a situações de stress está associada a alterações na memória, diminuição da 

função do sistema imunitário e alterações gastrointestinais – alterações no apetite, na 

motilidade intestinal e na secreção ácida – [49]. Para além das queixas explícitas, poderá 

querer prestar-se atenção à procura de “vitaminas” para a memória ou para o apetite, 

MNSRM obstipantes (Imodium Rapid® (Janssen-Cilag)) ou laxantes (Dulcolax® 

(Sanofi), Laevolac (Iberfar)) e medicamentos utilizados na secreção gástrica aumentada 

(Kompensan® (Janssen-Cilag), omeprazol). 

 

▪ A vítima tem história de doença mental ou abuso de substâncias; 

Deverá prestar-se atenção à automedicação com antidepressivos e hipnóticos, 

recorrente na tentativa de diminuir a tristeza, a ansiedade e perturbações do sono. 

 

▪ A vítima vem sempre acompanhada pelo companheiro ou por um membro da família, 

tem uma atitude passiva em relação a quem a acompanha, o companheiro mostra-se 

agressivo ou dominador, mostra-se resistente em deixar a mulher comunicar e estar 

sozinha com os profissionais de saúde. 

Esta atitude contra o isolamento com profissionais de saúde pode verificar-se nas 

situações de medição de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos, que habitualmente 

implicam a deslocação para um ambiente mais reservado. O estudo Abused Women 

Disclose Partner Interference with Health Care: An Unrecognized Form of Battering, 

de 2007, encontra que mais de metade das mulheres que reportaram, no contexto do 
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estudo, interferência do parceiro nos seus cuidados de saúde foram agredidas no ano 

anterior em circunstância de relação íntima [50]. Esta interferência, num contexto de 

farmácia comunitária, pode tomar a forma de controlo directo sobre a medicação a 

adquirir (selecção de entre os medicamentos prescritos numa receita médica pelo 

parceiro sem explicação aparente, por exemplo). Outra forma de controlo a prestar 

atenção na aquisição de produtos, na farmácia, são as limitações por abuso económico, 

que ocorre mesmo em casos em que a vítima tem um emprego (o parceiro impede-a de 

exercer a gestão autónoma do próprio salário) [37]. 

 

Outros sinais de alarme incluem o sobressalto em relação até ao menor barulho, 

alternância entre agressividade e passividade, apresentação depressiva e chorosa, culpabilização, 

inquietação na companhia dos filhos ou do companheiro, ocultação de informação, incoerência 

na descrição dos factos, relutância na explicação das lesões, referência a problemas conjugais sem 

especificar situações de violência [48].  

 

Quer o utente refira explicitamente uma situação violenta como originária das 

preocupações de saúde que o trazem à farmácia, quer se trate de um caso em que a tente esconder, 

é importante tanto a assistência imediata à condição física apresentada como a promoção da 

adesão a um processo de apoio, a mais longo prazo, em todas as situações [39]. O profissional 

não deve agir como se não estivesse diante de uma vítima de violência [39]. O esforço de 

movimentos feministas, a consciencialização social para a violência doméstica/conjugal/nas 

relações íntimas e o desenvolvimento do conhecimento científico promovem o desenvolvimento 

de estratégias específicas de intervenção, fenómeno ilustrado nos anos 70-80 pelo surgimento das 

instituições de atendimento e apoio a vítimas de violência [38]. Com vista a um encaminhamento 

seguro e eficaz para estas equipas multidisciplinares e a sua intervenção continuada, surge a 

necessidade promover um atendimento o mais adequado possível. Dado a importância que os 

espaços físicos onde a vítima é acolhida e as manifestações comportamentais dos profissionais 

envolvidos assumem [48], segue um conjunto de orientações. 

 

4. Contextos e atitudes no atendimento à vítima de violência doméstica 

Em primeiro lugar, o local: as áreas de atendimento geral das farmácias comunitárias são, 

muitas das vezes, locais movimentados. Num momento inicial, deverá ser feito o 

encaminhamento da vítima para um local mais reservado, livre de interrupções (o tocar de um 

telefone, por exemplo) ou da presença de outros utentes ou funcionários, promovendo intimidade 
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e confidencialidade [39], garantindo a privacidade e sugerindo um ambiente mais tranquilo [48], 

como os gabinetes de apoio. Este encaminhamento também reduz um sentimento de 

vulnerabilidade eventualmente criado pela permanência num local com outras pessoas, caso haja 

evidências de ter sido maltratada [48]. A acção de encaminhar deverá ser feita lado a lado [39]. 

A vítima deve ser atendida sozinha, para evitar constrangimentos pelo agressor ou outros [48]. 

No caso de a vítima ter vindo à farmácia acompanhada, pode ser mencionado que esta questão é 

prática habitual/regra da instituição/exigência médica, de forma a não comprometer a vítima [48].  

Poderá sugerir-se uma medição da tensão arterial, da glicemia (caso surja a justificação de uma 

“queda”, por exemplo – sugerindo queda por hipotensão/hipoglicémica) ou a deslocação para um 

local que garanta uma melhor análise da lesão, caso exista. O profissional não deverá emitir as 

suas suspeitas em frente a um acompanhante [48]. 

 

A abordagem deve ser consistente com a informação de que se dispõe à partida: se se 

declarou como vítima de violência, sugere-se uma abordagem directa [39]. Se há apenas suspeita 

de uma situação de violência doméstica, o profissional deve orientar o atendimento de modo a 

ajudá-la a revelar o problema [48]. Em último recurso, apresentar queixa-crime [48]. A 

experiência sugere que, tratando-se de um caso de violência doméstica, fazendo perguntas abertas 

como “Está tudo bem consigo?” ou na utilização de expressões como “Essa queda…” uma vítima 

reage de maneira diferenciadora, iniciando um processo de desabafo ou reagindo com choro, por 

exemplo. Técnicas de facilitação poderão ser empregues: utilização de gestos como acenar com 

a cabeça em sinal de entendimento, utilização de palavras soltas ou frases curtas como 

“Continue…” ou “Estou a perceber…”, sons (“Hmm…”, “Hm-hm…”) [39]: é característico nas 

vítimas de crime um estado de hipervigilância e atenção aos pormenores do comportamento dos 

outros [48]. O profissional deve escutar activamente, acreditando na experiência de violência 

retratada pela vítima, com empatia, respeito e dignidade, não emitindo juízos de valor sobre as 

suas decisões, que devem ser respeitadas [48]. Deve evitar a questão “Porquê?”, com vista a evitar 

a culpabilização [39]. Deve tratar a vítima pelo próprio nome, acompanhado do título social 

respectivo [39]. Deve defender o direito a uma vida sem violência, que nunca é justificável, e sem 

medo [48]. Deve assegurar que a vítima não tem culpa dos acontecimentos e que não está só [48]. 

Não deve confrontar o companheiro da vítima [48] e não deve oferecer conselhos pessoais [48]. 

Caso seja vontade da vítima apresentar queixa-crime, deverá facilitar o deslocamento da GNR ou 

da PSP à farmácia, naquele momento, disponibilizando o espaço para que o processo tenha lugar. 

De notar que, no caso de a vítima optar por não apresentar a queixa, o acompanhamento pelos 

núcleos de apoio à vítima não é, de todo, incompatível com uma denúncia mais tardia. 
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Notas finais – Violência Doméstica: boas práticas em farmácia comunitária 

 A violência nas relações íntimas constitui a forma de violência contra a mulher mais prevalente [46]. 

Uma resposta eficaz a este fenómeno exige uma coordenação com as forças policiais, os serviços sociais, e 

os núcleos específicos de intervenção [45]. Reconhece-se o dever de conhecer de que forma cada espectro 

de actividade se conjuga com o dos outros profissionais envolvidos no combate à violência doméstica [45]; 

é aqui que deve entrar uma aproximação à compreensão geral do problema e à compreensão do papel 

específico do profissional de farmácia comunitária numa postura de abertura à sensibilização, distinguindo 

ferimentos acidentais de intencionais, identificando sinais de aviso e encaminhando de forma segura para as 

instituições de apoio, transformando cada recurso em ferramenta.  

Este trabalho de pesquisa e análise foi divulgado aos profissionais da farmácia Vitália e reunido numa 

publicação em papel (Figura 3) com informação sobre os sete núcleos de apoio à vítima de violência 

doméstica no Porto: identificação, morada e contacto telefónico. A estas informações, acrescentou-se a Linha 

Nacional de Emergência Social e a Linha de Apoio à Vítima da APAV.  

 

 

Figura 4: Violência Doméstica: boas práticas em farmácia comunitária – pequeno livro desenvolvido  
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Considerações finais sobre o estágio em farmácia comunitária 

A minha passagem pela Farmácia Vitália viveu-se das 9h00 às 17h00. Assistiu ao Cortejo da 

Queima das Fitas, a manifestações pelos “Lesados do BES” e à exibição das semifinais da Liga das 

Nações em ecrã gigante. Neste desenvolvimento (génese e afirmação) de capacidades, sem dúvida, 

determinante, a maior dificuldade prendeu-se desde o início com a segurança no meu trabalho como 

profissional de saúde - é um gosto chegar ao fim e ver que deu lugar à maior transformação. In ou 

dependentemente de todas as peripécias, é com serenidade que encaro hoje a proximidade de me afirmar 

profissional e como farmacêutica, com todo o impacto na comunidade e na sociedade que já trouxe e 

que trará. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Carolina Santos Cruz 

Bibliografia 

[1] INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento (2018). Normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde. Versão 5.0. Disponível online em: 

<https://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Normas_Dispensa/4c1aea02-a266-4176-b3ee-

a2983bdfe790> 

[2] Assembleia da República (2011). Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho. Diário da República n.º 115/2011, 

Série I de 2011-06-16 

[3] Ministério da Saúde (2004). Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. Diário da República n.º 129/2004, 

Série I-B de 2004-06-02 

[4] Ministérios da Economia e da Saúde (2004). Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho. Diário da República 

n.º 153/2004, Série I-B de 2004-07-01 

[5] Ministério da Justiça (1993). Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de Janeiro. Diário da República n.º 18/1993, 

Série I-A de 1993-01-22 

[6] Ministério da Justiça (1994). Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. Diário da República 

n.º 236/1994, Série I-B de 1994-10-12 

[7] Ministério da Saúde (2015). Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho. Diário da República n.º 144/2015, 

Série I de 2015-07-27 

[8] Ordem dos Farmacêuticos (2009). Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária (BPF), 

3ª Edição. Disponível online em: < 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/documentos/boas_praticas_farmaceuticas_para_a_farmacia_co

munitaria_2009_20853220715ab14785a01e8.pdf>  

[9] Ministério da Saúde (2007). Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto. Diário da República n.º 

168/2007, Série I de 2007-08-31 

[10] Presidência do Conselho de Ministros (2019). Decreto-Lei n.º 112/2019, de 16 de agosto. Diário da 

República n.º 156/2019, Série I de 2019-08-16 

[11] Fernanda, Á., Teresa, B. e Daniel, P. (2016). Avaliação das práticas contracetivas das mulheres em 

Portugal. Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa, 10(3). 

[12] Free, C., Lee, R. e Ogden, J. (2002). Young women's accounts of factors influencing their use and 

non-use of emergency contraception: in-depth interview study. BMJ, 325(7377), pp.1393-1393. 



33 

Carolina Santos Cruz 

[13] González-Mesa, E., Bueno-Cobos, L., Barroso-García, N. e Vilches-Jiménez, J. (2017). Anxiety 

and attitudes towards sex in women requesting emergency contraception. Journal of Psychosomatic 

Obstetrics & Gynecology, 40(1), pp.75-81. 

[14] Ordem dos Farmacêuticos (2015). Norma específica sobre a intervenção farmacêutica na 

Contraceção de Emergência. Disponível online em: 

<https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/qualidade/norma_especifica_sobre_a_intervencao_farmaceuti

ca_na_contracecao_de_emergencia_7929677925ab147ce85c39.pdf> 

[15] Organização Mundial de Saúde (2016). Selective practice recommendations for contraceptive use, 

3ª Edição. Disponível online em: 

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1> 

[16] Consórcio Europeu para a Contracepção de Emergência (2016). Emergency Contraception – A 

guideline for service provision in Europe. 2ª Edição. Disponível online em: <http://www.ec-ec.org/wp-

content/uploads/2016/05/ECEC-Guidelines-2nd-edition-May2016.pdf> 

[17] Sociedade Portuguesa da Contracepção (2015). Recomendações sobre Contracepção de 

Emergência. Disponível online em: <https://www.spdc.pt/files/14_Recomendacoes_CE.pdf> 

[18] Jamin, C. (2015). Contraception d’urgence: différence d’efficacité entre lévonorgestrel et ulipristal 

acétate selon le diamètre folliculaire au moment du rapport non protégé. Gynécologie Obstétrique & 

Fertilité, 43(3), pp.242-247. 

[19] Gemzell-Danielsson, K. (2010). Emergency contraception: potential role of ulipristal 

acetate. International Journal of Women's Health, p.53. 

[20] Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (2012). Pregnancy and Maternal/Fetal 

Issues. Em: Ethical Issues in Obstetrics and Gynecology by the Committee for the Study of Ethical Aspects 

of Human Reproduction and Women’s Health. FIGO, Londres, 85-109 

[21] Hall, J. e Guyton, A. (2011). Endocrinology and Reproduction. Em: Guyton and Hall Textbook of 

Medical Physiology. 12ª Edição. Saunders Elsevier, Filadélfia, 881-1027. 

[22] Whaley, N. e Burke, A. (2015). Intrauterine Contraception. Women's Health, 11(6), pp.759-767. 

[23] Ortiz, M. e Croxatto, H. (2007). Copper-T intrauterine device and levonorgestrel intrauterine system: 

biological bases of their mechanism of action. Contraception, 75(6), pp.S16-S30. 

[24] Lalitkumar, P., Berger, C. e Gemzell-Danielsson, K. (2013). Emergency contraception. Best 

Practice & Research: Clinical Endocrinology & Metabolism, 27. 

[25] Gemzell-Danielsson, K., Berger, C. e Lalitkumar, P. (2013). Emergency contraception — 

mechanisms of action. Contraception, 87(3). 

[26] Rosato, E., Farris, M. e Bastianelli, C. (2016). Mechanism of Action of Ulipristal Acetate for 

Emergency Contraception: A Systematic Review. Frontiers in Pharmacology, 6. 



34 

Carolina Santos Cruz 

[27] Reinecke, I., Hofmann, B., Mesic, E., Drenth, H. e Garmann, D. (2018). An Integrated Population 

Pharmacokinetic Analysis to Characterize Levonorgestrel Pharmacokinetics After Different 

Administration Routes. The Journal of Clinical Pharmacology, 58(12), pp.1639-1654. 

[28] Ellertson, C. (1996). History and Efficacy of Emergency Contraception: Beyond Coca-Cola. Family 

Planning Perspectives, 28(2), p.44. 

[29] Rivera, R., Yacobson, I. e Grimes, D. (1999). The mechanism of action of hormonal contraceptives 

and intrauterine contraceptive devices. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 181(5), pp.1263-

1269. 

[30] Trussel, J. (1999). Statistical evidence about the mechanism of action of the Yuzpe regimen of 

emergency contraception. Obstetrics & Gynecology, 93(5), pp.872-876. 

[31] Consórcio Internacional para a Contracepção de Emergência e Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (2018). Emergency Contraceptive Pills: Medical and Service Delivery 

Guidance, 4ª Edição. Disponível online em: <https://www.cecinfo.org/wp-content/uploads/2018/12/ICEC-

guides_FINAL.pdf> 

[32] Cleland, K., Zhu, H., Goldstuck, N., Cheng, L. e Trussell, J. (2012). The efficacy of intrauterine 

devices for emergency contraception: a systematic review of 35 years of experience. Human Reproduction, 

27(7), pp.1994-2000. 

[33] Glasier, A., Cameron, S., Blithe, D., Scherrer, B., Mathe, H., Levy, D. et al. (2011). Can we identify 

women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of 

ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception, 84(4), pp.363-367. 

[34] Batur, P., Kransdorf, L. e Casey, P. (2016). Emergency Contraception. Mayo Clinic Proceedings, 

91(6), pp.802-807. 

[35] Organização Mundial de Saúde (2015). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5ª 

Edição. WHO Press, Geneva. 

[36] Assembleia da República (2001). Lei n.º 12/2001, de 29 de Maio. Diário da República n.º 124/2001, 

Série I-A de 2001-05-29. 

[37] Projeto XYX – Projeto de Empoderamento Individual e Comunitário do Gabinete de 

Atendimento à Família (2014). Violência de Género. Em: Manual de Formação: Metodologia de 

Educação pelos Pares: Prevenção da Violência no Namoro. 1ª Edição. MediaDesign, Viana do Castelo, 

17-56. 

[38] Manita, C., Ribeiro, C e Peixoto, C. (2009). Violência Doméstica: Compreender para Intervir, Guia 

de Boas Práticas para Profissionais de Instituições de Apoio a Vítimas. 1ª Edição. Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género, Porto. 

[39] Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2010). Manual Alcipe - Para o Atendimento de Mulheres 

Vítimas de Violência. 2ª Edição Revista e Actualizada. APAV, Ponta Delgada. 



35 

Carolina Santos Cruz 

[40] Ministério da Justiça (1995). Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. Diário da República n.º 

63/1995, Série I-A de 1995-03-15. 

[41] Organização Mundial de Saúde (2013). Global and Regional Estimates of Violence Against Women: 

Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence. 1ª Edição. 

WHO Press, Geneva. 

[42] Sistema de Segurança Interna, Direcção-Geral da Administração Interna (2019). Relatório anual 

de segurança interna 2018. Disponível online em: <https://www.portugal.gov.pt/download-

ficheiros/ficheiro.aspx?v=ad5cfe37-0d52-412e-83fb-7f098448dba7> 

[43] Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2014). Violência contra as mulheres: um 

inquérito à escala da União Europeia. 1ª Edição. Serviço das Publicações da União Europeia, Luxemburgo.  

[44] Sugg, N. (2015). Intimate Partner Violence. Medical Clinics of North America, 99(3), pp.629-649. 

[45] Gabinete das Nações Unidas de Viena (2003). Estratégias de Combate à Violência Doméstica: 

Manual de Recursos. (Direcção-Geral da Saúde, Trad.). 1ª Edição. Direcção-Geral da Saúde, Lisboa. (Obra 

originalmente editada em 1993.) 

[46] Organização Mundial de Saúde (2005). WHO Multi-country Study on Women's Health and 

Domestic Violence Against Women - Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. 

1ª Edição. WHO Press, Geneva. 

[47] Observatório das Mulheres Assassinadas, UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta 

(2019). Relatório Anual Final do OMA/Observatório de Mulheres Assassinadas – 2018. Disponível online 

em: 

<http://www.umarfeminismos.org/images/stories/noticias/OMA_FEMIC%C3%8DDIO_Relat%C3%B3ri

o_2018_em_18_02_2019.pdf> 

[48] Manita, C., Ribeiro, C e Peixoto, C. (2009). Violência Doméstica: Compreender para Intervir, Guia 

de Boas Práticas para Profissionais de Saúde. 1ª Edição. Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género, Porto. 

[49] Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H., Johnston, T. P., and Sahebkar, A. (2017). The impact of 

stress on body function: A review. EXCLI Journal, 16, 1057–1072.  

[50] McCloskey, L., Williams, C., Lichter, E., Gerber, M., Ganz, M. and Sege, R. (2007). Abused 

Women Disclose Partner Interference with Health Care: An Unrecognized Form of Battering. Journal of 

General Internal Medicine, 22(8), pp.1067-1072. 

  



36 

Carolina Santos Cruz 

 

 


