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RESUMO 

A unidade curricular Estágio corresponde ao final de um longo percurso teórico, teórico-prático e 

laboratorial a que corresponde o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, sendo três meses 

desse estágio obrigatoriamente em farmácia comunitária, de acordo com diretivas europeias e com a 

legislação portuguesa.  

O presente relatório descreve a minha experiência de quatro meses de estágio profissionalizante 

na Farmácia Serpa Pinto, no Porto, que foi passada a exercer funções com o intuito de me preparar 

para a prática de farmácia comunitária, no futuro. 

Na primeira parte deste relatório estão descritas as atividades por mim realizadas ao longo do 

estágio, intimamente relacionadas com as valências mais comuns de um farmacêutico comunitário. 

Assim, encontram-se explanadas atividades relacionadas com a organização da farmácia, fontes de 

informação usadas em farmácia comunitária, dispensa de medicamentos e produtos de saúde, 

legislação e preparação de medicamentos manipulados, entre algumas outras. 

Na segunda parte deste relatório encontram-se desenvolvidos os dois projetos que implementei 

no âmbito do estágio. 

O primeiro projeto, intitulado “O papel do farmacêutico comunitário no contexto da COVID – 19”, 

teve como principal objetivo preparar a Farmácia Serpa Pinto para responder ao surto de COVID-19, 

através de um panfleto entregue aos utentes, de uma formação feita à equipa e da preparação no 

laboratório da farmácia de um stock de solução desinfetante. Este projeto gerou uma importante 

discussão sobre a COVID-19 num momento anterior à implementação do Estado de Emergência e 

garantiu o acesso a solução desinfetante de base alcoólica aos utentes numa altura em que a mesma 

se encontrava esgotada, de forma geral. 

O segundo projeto, subordinado ao tema “Educação sexual: contraceção na adolescência” teve 

como objetivo expor a uma turma de 12.º ano, no âmbito da disciplina de Biologia, uma apresentação 

sobre métodos contracetivos, com o esclarecimento de dúvidas e mitos frequentes sobre contraceção, 

juntamente com a entrega de 90 kits à escola, contendo um método de barreira (preservativo 

masculino).  
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PARTE 1 – ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. Introdução 

A unidade curricular Estágio, correspondente à etapa final do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF), é um requisito legal que confere aos estudantes a possibilidade de, após nove 

semestres de uma intensa formação teórica e prática, contactar, pela primeira vez, com a prática 

profissional farmacêutica. Este estágio profissionalizante é, então, uma oportunidade para os 

estudantes aplicarem os conhecimentos adquiridos em várias unidades curriculares ao longo do MICF, 

ao mesmo tempo que se deparam com novos desafios que apenas surgem num contexto de prática 

profissional.  

A obrigatoriedade de, pelo menos, metade deste estágio ser realizado num contexto de farmácia 

comunitária (FC) não é surpreendente, dada a relevância que esta vertente profissional tem na 

realidade farmacêutica portuguesa. Apesar das múltiplas saídas profissionais que o MICF pode 

oferecer, é factual que 58% dos farmacêuticos portugueses exercem as suas funções em FC, 

trabalhando em quase 3000 farmácias amplamente distribuídas pela área geográfica nacional, com 

uma média de 3 farmacêuticos por farmácia 
1.   

Assim, este relatório de estágio tem como principal objetivo a exposição das atividades por mim 

realizadas, incluindo os projetos por mim implementados, ao longo do meu estágio em FC, na Farmácia 

Serpa Pinto (FSP), sob orientação da Dra. Joana Quevedo. Este estágio, com a duração total de quatro 

meses, decorreu de dezembro de 2019 a maio de 2020, com uma interrupção de cerca de sete 

semanas imposta pelas circunstâncias causadas pelo surto da doença provocada pelo novo 

coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal. Durante o estágio, realizei as atividades 

apresentadas no anexo 1 que serão exploradas em maior detalhe, de seguida.  

2. Farmácia Serpa Pinto 

A FSP, fundada a 6 de fevereiro de 1959 e atualmente sob Direção Técnica da Dra. Ana Quevedo 

Rodrigues, presta variados serviços à comunidade envolvente, destacando-se a dispensa de 

medicamentos e de produtos de saúde e a oferta de serviços como a determinação de  de parâmetros 

bioquímicos, fisiológicos e antropométricos, aconselhamento farmacêutico, que serão explorados com 

mais detalhe neste relatório. 

2.1. Localização e horário 

A FSP situa-se na Rua de Serpa Pinto, no Porto, numa zona essencialmente habitacional, 

contando, contudo, com diversos serviços do setor do comércio e de restauração na área envolvente. 

Começam, também, a surgir na área algumas unidades de alojamento local.  É importante destacar 

que nas proximidades da FSP existe um lar de idosos, a Unidade de Saúde Familiar Serpa Pinto e um 

laboratório de análises clínicas. A FSP encontra-se relativamente próxima de outras duas farmácias – 

Farmácia Barreiros e Farmácia São Dinis –, esta última situada muito próxima da FSP, por terem sido 

fundadas antes da publicação da portaria que estabelece que deve existir uma distância mínima de 

350 metros entre farmácias, contados, em linha reta, dos limites exteriores da farmácia 2. 

A FSP encontra-se aberta ao público das 9h às 24h, todos os dias, incluindo feriados e fins-de-

semana. Este horário, de 105 horas semanais, encontra-se afixado na farmácia de forma visível, 

conforme legalmente previsto 
3, sendo significativamente superior ao limite mínimo de 55 horas 
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semanais exigido por lei 4. Para além disto, a FSP também assegura o serviço noturno permanente, de 

forma rotativa e cuja coordenação é de responsabilidade da Administração Regional de Saúde Norte, 

sendo que a farmácia se mantém em funcionamento desde o momento em que abre, num dia, até ao 

momento de encerramento do dia seguinte.  

Durante o meu estágio na FSP, fiz uma média de 35 horas de trabalho semanais, geralmente das 

9h às 17h (mais tarde, das 11 às 19h) com uma hora de pausa para almoço. Ocasionalmente, tive a 

oportunidade de trabalhar até mais tarde e ao fim de semana, o que me permitiu contactar com 

praticamente todos os tipos de utentes que frequentam a FSP. Após retomar o meu estágio no final de 

abril, depois da interrupção imposta pelo surto de COVID-19, o meu horário de trabalho reduziu-se para 

5 horas diárias (das 9 às 14h), de forma a cumprir o sistema de turnos implementado na farmácia. 

2.2. Utentes 

É a localização da farmácia anteriormente descrita que gera o perfil de utentes que habitualmente 

frequenta a FSP. Se é verdade que existe um grupo extremamente heterogéneo de pessoas a 

frequentar este espaço, dos mais variados backgrounds socioeconómicos e de diferentes faixas etárias, 

é possível denotar que a grande maioria dos utentes que frequenta a farmácia são idosos que residem 

nas áreas contíguas, estando muitos deles fidelizados à FSP há longos anos.  Estes utentes geralmente 

aparecem na farmácia à semana, até às 17h, sensivelmente e aos sábados de manhã, apresentando 

inúmeras patologias crónicas, das quais destaco doença cardiovascular. Ao final do dia há um aumento 

de afluência de população mais jovem e ativa, geralmente trazendo prescrições das consultas desse 

dia, ou então para pedir aconselhamento farmacêutico ou mesmo automedicar-se para diversas 

situações. Pontualmente, aparecem também turistas das mais diversas nacionalidades, sendo que 

presenciei e realizei vários atendimentos em inglês ou castelhano, para lidar com situações usualmente 

manejáveis com recurso ao uso de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

2.3 Caracterização do espaço 

O espaço da FSP cumpre o estabelecido na norma geral sobre as infraestruturas e equipamentos 

das Boas Práticas de Farmácia Comunitária (BPF) 5, sendo que o espaço exterior está facilmente 

identificado não só pelo símbolo da cruz verde, iluminado sempre que a farmácia se encontra no seu 

período de abertura, como também, naturalmente, pela designação “Farmácia Serpa Pinto”. Para além 

do nome da farmácia, também o nome da diretora-técnica está visivelmente colocado numa placa 

visível no exterior.  A farmácia encontra-se no rés-do-chão de um edifício residencial, com uma rampa 

que liga à entrada da farmácia, possibilitando assim um fácil acesso a portadores de cadeiras de rodas, 

carrinhos de bebés e a ademais utentes de mobilidade reduzida. O espaço interior da FSP, embora de 

dimensões bastante reduzidas, garante o cumprimento das exigências definidas legalmente e encontra-

se dividido em 5 áreas fundamentais.  

A área de atendimento ao público é, obviamente, a mais ampla, com quatro postos de atendimento 

geral, uma mesa para atendimento personalizado (onde geralmente é feita a determinação de 

parâmetros bioquímicos e medição da pressão arterial (PA)), o Cashlogy® (um equipamento 

automático facilitador do pagamento em numerário) e, claro, montras, vitrines e expositores onde se 

encontram expostos MNSRM, Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), dispositivos 
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médicos, suplementos alimentares (SA), entre outros, que são frequentemente reorganizados 

consoante a sazonalidade dos produtos, promoções e contratos em vigor.  

De extrema importância é a área de armazenamento, constituída por: um módulo de gavetas onde 

são armazenados os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), por ordem alfabética e, dentro 

da mesma designação, por ordem crescente de dosagem; um módulo de prateleiras lineares onde são 

armazenadas as formas farmacêuticas semissólidas; um frigorífico para armazenar os produtos que 

requerem uma conservação entre os 2 e os 8ºC e o Kardex®, um sistema modular semi-automático, 

onde são guardados os produtos excedentes geralmente expostos na área de atendimento ao público, 

os medicamentos veterinários, produtos para diabetes mellitus, os medicamentos psicotrópicos, leites, 

papas e outros suplementos nutritivos, entre outros.  

A área de receção de encomendas, é o local que possui um quinto posto de atendimento que 

serve, essencialmente, para rececionar e enviar encomendas, comunicar com fornecedores, faturar o 

receituário no fim de cada mês e ainda arquivar documentos da farmácia.  

Existe ainda um laboratório destinado à preparação dos Medicamentos Manipulados (MM), onde 

existe uma hotte, um módulo de armazenamento de matérias-primas, dois balcões destinados à 

preparação dos medicamentos, vários módulos de armazenamento das matérias-primas e ainda um 

posto informático para registar a produção e faturar os MM.  

Finalmente, existe um gabinete de atendimento personalizado ao público, que na maior parte dos 

casos é reservado para a administração de vacinas e outros medicamentos injetáveis, embora seja 

também frequentemente usado em casos em que se pretende prestar um aconselhamento 

farmacêutico que garanta maior privacidade ao utente.  

2.4 Recursos humanos 

O horário alargado da FSP e a multitude de serviços que a mesma disponibiliza ao público significa 

que, inevitavelmente, a equipa de recursos humanos que a compõe será também ela tendencialmente 

numerosa, multidisciplinar e com diferentes tipos de valências e de experiência de trabalho. A 

composição da equipa, apresentada no anexo 2, vai de encontro aos artigos 23º e 24º do Decreto-Lei 

n.º 307 de 2007, que preconizam que as farmácias devem dispor “pelo menos, de um diretor técnico e 

de outro farmacêutico” e ainda que os farmacêuticos “devem, tendencialmente, constituir a maioria dos 

trabalhadores da farmácia”, podendo os farmacêuticos ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou 

por outro pessoal devidamente habilitado” 6.  

3. Fontes de informação usadas 

Não obstante a forte formação académica do farmacêutico e aquela que cumulativamente o 

mesmo vai adquirindo ao longo da sua prática profissional, é recomendado que este profissional, pela 

natureza das funções que desempenha, tenha uma forma de aceder de forma simples e rápida a 

diversas fontes de informação que o auxiliem na resolução de qualquer questão que eventualmente 

possa surgir no seu dia-a-dia de trabalho. O farmacêutico deve obrigatoriamente ter ao seu dispor, na 

farmácia, uma biblioteca (de acesso físico ou eletrónico) atualizada e organizada 4. As fontes 

consideradas como sendo de acesso obrigatório aquando da cedência de medicamentos, segundo as 

BPF, são o Prontuário Terapêutico (PT) e o Resumo das Características dos Medicamentos (RCM) 4. 

Existem outras, no entanto, que poderão ser usadas como complemento para auxiliar quer em 
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farmacoterapia quer na manipulação de medicamentos, sendo esta última extremamente relevante 

para a FSP.  

A biblioteca física da FSP é composta por várias edições da Farmacopeia Portuguesa (FP) – 

destacando-se, a FP 9.0 por ser a mais recente e a FP IV por ser a última que contém as monografias 

para formulação de medicamentos manipulados –, o Formulário Galénico Português (FGP), o 

Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico. Em formato físico existem ainda diversos 

catálogos contendo os produtos de vários laboratórios e várias tabelas e guias de aconselhamento de 

algumas marcas afixadas no backoffice, essencialmente de produtos de cosmética e de puericultura, 

bem como alguns livros sobre formulações de pediatria e dermatologia disponibilizados por alguns 

fornecedores de matérias-primas, nomeadamente da Acofarma® e Fagron®. 

Para permitir um acesso ainda mais rápido à informação, na FSP existem disponíveis em formato 

digital a FP 9.0, o FGP (sendo estas duas as acedidas mais frequentemente no laboratório) o 

Formulário Nacional Brasileiro, o British National Formulary, o Index Merck e o Martindale.  Além disto, 

é frequente a consulta do website ANFOnline, gerido pela Associação Nacional das Farmácias (ANF) 

para consultar circulares normativas, newsletters e os iSaúda (panfletos com informação sobre várias 

temáticas criados com o intuito de serem disponibilizados gratuitamente aos utentes). É relevante ainda 

relembrar que o sistema informático (SI) usado na farmácia, através da funcionalidade “Informação 

Científica", disponibiliza ao farmacêutico informações sobre principais indicações terapêuticas, 

posologia, reações adversas, contraindicações e interações desse mesmo medicamento. 

Pontualmente, são ainda consultadas algumas formulações disponibilizadas por fornecedores 

como a Acofarma® e Fagron®, particularmente aquando da necessidade de preparar qualquer 

formulação contendo uma matéria-prima fabricada e comercializada destes fornecedores, para 

confirmar estabilidade, compatibilidades com outros excipientes, etc. Ainda no laboratório, caso a 

consulta de todas estas fontes não seja suficiente para esclarecer alguma dúvida na preparação de 

uma formulação, pode ser contactado o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) da ANF para 

auxílio na elaboração das mesmas. 

Ao longo do meu estágio, as fontes de informação que mais utilizei ao balcão foram vários RCM 

e a funcionalidade do SI sobre informação científica sobre os medicamentos, por ser de tão rápido e 

fácil acesso. Já no laboratório, consultei frequentemente a FP, o FGP e os sites da Acofarma® e 

Fagron® para me auxiliar na resolução de dúvidas na preparação de MM.  

4. Gestão e administração farmacêutica 

Apesar do papel que a farmácia comunitária desempenha em prol da saúde pública nacional, a 

verdade é que a vertente de negócio não pode, sob nenhuma circunstância, ser descurada. Uma 

adequada gestão da farmácia é essencial para garantir a sustentabilidade da prática farmacêutica e é 

necessário que a direção técnica esteja preparada para lidar com as constantes mudanças que o setor 

enfrenta e tem vindo a enfrentar desde há alguns anos, como a introdução de um regime de preços 

livres, a liberalização da venda de MNSRM fora das farmácias e o aumento sistemático de plataformas 

online que comodamente comercializam PCHC e SA, entre outros. Perante desafios desta natureza, 

uma correta gestão de recursos é crucial, sem, no entanto, negligenciar a vertente mais ética e de 

promoção da saúde pública que obrigatoriamente está associada à disponibilização de medicamentos 
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à população e também ao ato farmacêutico. Abaixo, apresento as principais ferramentas que auxiliam 

numa correta gestão da farmácia.  

4.1. Sistema informático 

O sistema informático (SI) usado na FSP é o Sifarma 2000®, comercializado e mantido pela Glintt 

(Global Intelligent Technologies), estando este software presente em todos os postos de trabalho 

existentes na farmácia. Este SI, para além de ser relativamente intuitivo e fácil de usar, permite, na 

farmácia, realizar uma multitude de tarefas que vão desde o atendimento ao público até à sua gestão. 

No atendimento ao público, o Sifarma 2000® é uma valiosa ferramenta para o farmacêutico já que 

permite não só a dispensa de medicamentos a partir do receituário como também aceder a informação 

científica sobre o produto, bem como histórico de compras e vendas. O Sifarma 2000®  permite também 

a criação de uma ficha de cliente, que, sendo associada a cada compra na farmácia, permite aceder 

às compras passadas do utente, muito útil para tornar a dispensa de medicação crónica mais eficaz, 

por exemplo, dado que permite verificar qual o laboratório geralmente preferido pelo utente. É também 

através deste sistema que se gere e receciona encomendas, que se processam e regularizam notas 

de crédito e devoluções, controla prazos de validade, entre outras tarefas cruciais para uma eficaz 

gestão.  

É de referir que a FSP utiliza, ainda, outro programa informático que gere o sistema de pontos 

associado ao cartão-cliente da FSP. Este sistema de pontos é uma forma muito prática de fidelizar os 

clientes, oferecendo descontos de diferentes valores consoante a categoria de produtos, ficando esse 

valor acumulado no cartão-cliente, podendo ser posteriormente descontado pelo cliente.  

No laboratório, é usado um programa informático criado usando o Microsoft® Access®, que é um 

importante aliado na gestão dos MM feitos na FSP, já que armazena as fichas de preparação de todos 

os MM preparados, calcula automaticamente o preço dos MM de acordo com o legalmente previsto e 

auxilia na criação dos rótulos dos produtos feitos. 

Trabalhei com o Sifarma 2000® desde o início do meu estágio, sendo que se tornou um aliado 

indispensável ao desempenho das minhas tarefas, fazendo a maior parte das funções acimas 

discriminadas. Também o programa de gestão de pontos foi fácil e intuitivo de usar, sendo 

perfeitamente integrável no final de um atendimento normal com o SI. 

4.2. Gestão de stock 

Uma correta gestão dos stocks dos diversos produtos comercializados na farmácia é, talvez, o 

fator que mais determina o sucesso e a sustentabilidade económica da mesma, a médio e longo prazo. 

Por um lado, um stock excessivo de produtos que não são devidamente escoados leva a um fardo 

significativo para a farmácia, quer a nível espacial, quer a nível financeiro, já que qualquer produto cujo 

prazo de validade (PV) se esteja a aproximar do fim terá que ser devolvido ao fornecedor. Por outro 

lado, uma rutura de stock de determinados produtos leva à não satisfação das necessidades dos 

utentes, o que se traduz numa potencial perda desse utente para outra farmácia.  

Na FSP, a gestão de stocks é realizada tendo em consideração o perfil dos utentes que a 

frequentam e as patologias mais comuns das quais eles padecem, sazonalidade de determinados 

produtos, preço dos produtos, condições comerciais oferecidas pelos laboratórios e marcas, 

campanhas promocionais, entre outros fatores. É importante ainda referir que as farmácias devem ter 
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disponíveis, no mínimo, “três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo” 7.  

É, então, fundamental que a farmácia seja capaz de atingir um equilíbrio considerando todos estes 

fatores, sendo que o SI é um aliado imprescindível para isto. É através da análise do histórico de 

compras e vendas para um determinado produto que é possível definir um stock mínimo e máximo para 

cada produto, sendo que sempre que o stock mínimo é atingido, o próprio programa sugere a realização 

de uma encomenda.  

Por vezes, verifica-se a ocorrência de erros de stock, em que o stock indicado pelo programa 

informático não corresponde ao stock físico real do produto. Assim, torna-se necessário fazer uma 

verificação do stock real dos produtos com alguma frequência (na FSP, esta verificação é feita de forma 

mensal) para detetar eventuais incongruências e corrigi-las com a maior brevidade possível, já que um 

erro no stock informático leva a uma perda significativa de tempo aquando do atendimento ao paciente. 

Qualquer erro de stock é também apontado numa folha afixada no interior da farmácia de forma a 

auxiliar estas correções de stocks que vão ocorrendo. 

4.3 Realização de encomendas 

A compra de medicamentos e de outros produtos pela farmácia é crucial para o seu bom 

funcionamento e manutenção a longo prazo. Estas compras são geralmente feitas aos distribuidores 

grossistas de medicamentos ou diretamente aos laboratórios, que por sua vez poderão enviar as suas 

encomendas via um distribuidor grossista ou não. A FSP trabalha com uma variedade de parceiros de 

forma a garantir as melhores condições comerciais possíveis para determinado produto. No caso dos 

distribuidores grossistas, a FSP trabalha com a Alliance Healthcare™, Cooprofar e Empifarma, sendo 

o primeiro o mais relevante dado que a farmácia pertence a um dos seus grupos de compras, o que se 

traduz em benefícios financeiros concretos: alguns bónus (oferta de produtos mediante a compra de 

uma quantidade mínima desse produto) e promoções (reduções do preço aquando de uma encomenda 

de grande volume).  

Existem três tipos de encomendas diferentes aos distribuidores: diária, instantânea e por via verde, 

feitas através da funcionalidade “gestão de encomendas” do SI.  

As encomendas diárias são, como o próprio nome indica, realizadas diariamente pela diretora-

técnica, baseada na proposta de encomenda gerada pelo SI de acordo com o stock mínimo de cada 

produto.  

As encomendas instantâneas normalmente surgem quando, no momento do atendimento, se 

verifica que um determinado produto se encontra esgotado na farmácia. Através do SI, é possível 

verificar a disponibilidade dos mesmos em cada distribuidor. Se o produto aparecer a verde, o mesmo 

encontra-se disponível para encomenda instantânea; se aparecer a azul, o mesmo encontra-se com 

disponibilidade limitada, sendo possível a sua entrega apenas dois dias úteis depois e se o mesmo se 

encontrar a vermelho significa que está esgotado no distribuidor. Para estas duas últimas situações, 

poderá tentar-se realizar uma encomenda por telefone, diretamente ao distribuidor, para tentar 

perceber se é possível arranjar o produto na mesma. 

As encomendas por via verde são um tipo especial de encomendas instantâneas realizadas para 

alguns medicamentos rateados/esgotados, graças ao Projeto da Via Verde do Medicamento. Este 
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projeto assegura um stock do produto mantido pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), pelo que quando a farmácia solicita este produto através deste canal, o distribuidor grossista tem 

capacidade para o enviar à farmácia num prazo relativamente curto  8. O número de unidades que 

podem ser pedidas é limitado a duas por produto e por prescrição médica válida. A lista de 

medicamentos que pode ser pedida por esta via é atualizada mensalmente. 

Relativamente às compras efetuadas diretamente aos laboratórios, as mesmas são realizadas 

aquando da visita dos delegados da marca à farmácia, havendo algumas que pontualmente são 

realizadas ou por e-mail ou por telefone. Os produtos encomendados desta forma geralmente são 

PCHC, SA, produtos de puericultura, dispositivos médicos, grandes quantidades de medicamentos 

genéricos, produtos com elevada rotatividade, etc. Estes tipos de encomendas são geralmente mais 

economicamente favoráveis para a farmácia, por se comprarem grandes quantidades. Os produtos 

podem ser enviados, posteriormente, diretamente pelo laboratório ou por um distribuidor grossista. 

Durante o meu estágio, frequentemente realizei várias encomendas instantâneas, incluindo por 

via verde, tendo assistido várias vezes à realização da encomenda diária e de assistir a reuniões com 

os delegados de informação médica.  

4.4 Receção e verificação de encomendas 

As encomendas anteriormente rececionadas são entregues pelos distribuidores grossistas através 

de um acesso lateral da farmácia com ligação direta ao armazém, de forma a não perturbar o normal 

fluxo de trabalho da zona de atendimento. As encomendas chegam em contentores de cores 

específicas, de acordo com o distribuidor correspondente, ou alternativamente em caixas de cartão. Na 

FSP, as encomendas geralmente chegam três vezes por dia, pelas 9h, 15h e 22h.  

Cada encomenda vem acompanhada de uma fatura ou guia de remessa, em original e duplicado, 

sendo a original enviada para a contabilidade da FSP e a segunda arquivada. Cada um destes 

documentos possui os seguintes dados: Código Nacional de Produto (CNP), número de unidades, o 

valor total a cobrado à farmácia, o valor total de Imposto de Valor Acrescentando (IVA), o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP) e ainda o Preço de Venda ao Armazenista 

(PVA). Adicionalmente, cada fatura apresenta uma lista dos medicamentos encomendados, mas que 

não foram entregues, bem como a justificação para tal –  geralmente relacionada com o produto se 

encontrar esgotado. Por vezes, ocorrem situações em que os produtos encomendados não são 

enviados e o distribuidor não fornece uma justificação para o mesmo. Nestes casos, deve-se proceder 

a uma reclamação junto do distribuidor, sendo que este pode enviar o produto ou emitir uma nota de 

crédito. Todas as faltas de medicamentos devem ser comunicadas ao INFARMED no final da receção 

da encomenda, através de uma funcionalidade que é ativada nesse momento, automaticamente.  

No caso da entrega de psicotrópicos e estupefacientes, que geralmente ou vêm em contentores 

isolados ou num saco de plástico transparente fechado, juntamente com o resto dos produtos é exigida 

uma guia de requisição específica, sendo que a original deve ser guardada na farmácia durante 3 anos 

e o duplicado devolvido ao fornecedor assinado pelo farmacêutico e carimbado.  

Aquando da chegada de qualquer encomenda, a prioridade é abrir os contentores térmicos que 

transportam os produtos de frio (que devem ser armazenados entre 2 a 8ºC) e armazenar o seu 

conteúdo no frigorífico, de imediato, de forma a não quebrar a cadeia de frio. 
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No SI, recorrendo à funcionalidade “Receção de Encomendas”, deve-se procurar a encomenda a 

ser rececionada, através de uma pesquisa, primeiro, pelo distribuidor e depois pelo número de 

identificação, criado pelo SI aquando do envio da encomenda. Em alguns casos (por exemplo, no caso 

das encomendas por telefone) poderá ser necessário criar a encomenda manualmente e só depois 

rececioná-la. Com a devida encomenda selecionada, é importante confirmar se o número de unidades 

encomendadas está conforme o número de unidades recebidas, o valor total da fatura, os PVP, PVF e 

aplicar a margem de lucro adequada nos produtos sem preço impresso na cartonagem (PIC), como 

forma de estabelecer o PVP. Isto ocorre geralmente caso não exista stock deste produto na farmácia 

ou quando o produto recebido apresenta um PV inferior aos outros produtos já existentes na farmácia.  

Caso se trate de um produto nunca antes adquirido pela farmácia, é necessário criar no SI uma 

ficha de produto, onde se deve inserir o nome, PV, CNP, códigos alternativos, PVF, margens de lucro 

e a família à qual o produto pertence.  

No que toca aos MSRM, tem que se verificar o PVP marcado na embalagem e conferir se o mesmo 

corresponde ao valor faturado. Se isso não acontecer, correspondendo a uma mudança do PVP, deve-

se confirmar se ainda existe algum desses medicamentos em stock. Em caso negativo, procede-se à 

atualização imediata do preço no SI. Em caso positivo, geralmente coloca-se um papel seguro por um 

elástico a indicar que aquele medicamento tem um PVP novo, sendo o último que deve ser dispensado, 

pois só a partir do momento em que não existe mais nenhum medicamento com o preço antigo é que 

se pode proceder à atualização no SI. Os MSRM têm o seu PVP definido legalmente de acordo com o 

PVA, a margem de comercialização do distribuidor grossista, a margem de comercialização do 

retalhista, a taxa sobre a comercialização de medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) 9.   

Os produtos de venda livre têm o seu PVP definido por cada farmácia, com base numa margem 

de lucro por ela definida (tendo em consideração o tipo de produto e se o mesmo está associado a 

algum bónus ou desconto), sendo que o PVP final terá então em conta o IVA, PVF e margem definida 

pela farmácia.  

A receção de encomendas foi das primeiras funções que tive na FSP, sendo fulcral para me 

permitir associar substâncias ativas com os nomes comerciais correspondentes e ter uma noção geral 

dos preços praticados para a maioria dos MSRM comercializados em Portugal, o que posteriormente 

se revelou muito útil no atendimento ao público. 

4.5 Armazenamento 

Terminada a receção da encomenda, é fulcral proceder-se ao armazenamento correto dos 

produtos rececionados. Este passo é fulcral para garantir a minimização do tempo perdido aquando do 

atendimento ao público e também para nos assegurarmos que são mantidas as condições corretas de 

temperatura e humidade exigidas pelos produtos. Segundo as BPF, estas condições devem ser 

frequentemente controladas, algo que é feito na FSP através de quatro termohigrómetros colocados 

em pontos estratégicos, de forma a cobrir a maior parte da área onde se encontram armazenados os 

produtos, sendo que os resultados são analisados e em caso de irregularidades, as mesmas devem 

ser justificadas. Existem medicamentos que exigem condições especiais de armazenamento, 

nomeadamente os produtos de frio, mantidos no frigorífico (entre 2 e 8ºC), e os psicotrópicos e 
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estupefacientes, que são guardados numa gaveta fechada de acesso restrito. Os restantes produtos 

são guardados em condições de temperatura menores que 25 ºC e de humidade relativa inferior a 60%, 

de acordo com o descrito anteriormente, no ponto 2.4.  

No armazenamento do produto, um dos pontos mais relevantes a considerar é o seu PV, sendo 

que é comum aplicar a regra FEFO – first expired, first out, que determina que os produtos que tenham 

um PV mais curto devem ser armazenados de forma a serem escoados primeiro. Caso o produto só 

tenha um PV após a primeira abertura, é aplicado o método FIFO – first in, first out, sendo que o primeiro 

produto guardado é geralmente o primeiro a sair. 

Juntamente com a receção de encomendas, esta foi uma das primeiras tarefas por mim 

desempenhadas na FSP, que me permitiu um grande conhecimento das diversas marcas comerciais e 

especialmente dos produtos de venda livre, o que me ajudou tremendamente quando iniciei o 

atendimento ao público.  

4.6 Devoluções 

A necessidade da devolução de um produto ao distribuidor ou ao laboratório pode ter origem em 

vários motivos, desde o PV reduzido ou próximo da caducidade, embalagens danificadas, engano no 

pedido do produto, receção de produtos não encomendados ou então receção de circulares 

informativas relativamente à suspensão da comercialização (emitidas pelo INFARMED) ou à recolha 

de determinados lotes ou produtos (emitidas pelos detentores de AIM).  

Para se proceder à devolução de um produto, usa-se a funcionalidade “Gestão de Devoluções” 

do SI, o que permite emitir uma nota de devolução, em triplicado, na qual consta o nome do produto, a 

razão pela qual o mesmo está a ser devolvido, o número de fatura associado, quantidade e valor. A 

nota original e em duplicado são enviados juntamente com o produto para o armazenista, devidamente 

assinadas e carimbadas, ficando a farmácia com o triplicado nos seus arquivos. Se a devolução for 

aceite, o fornecedor ou substitui o produto, ou então emite uma nota de crédito. Se for recusada, o 

produto é enviado de volta para a farmácia, sendo depositado no ValorMed®. Caso a devolução em 

causa se refira a um produto enviado diretamente por um laboratório, os mesmos ficam separados dos 

restantes produtos e guardados no armazém até visita do delegado do laboratório que os possa levar. 

Ao longo do meu estágio, fiquei com a clara perceção de que a maioria dos produtos devolvidos 

da FSP devem-se à aproximação do PV, embora tenha presenciado alguns enganos na encomenda e, 

mais frequentemente, o envio de produtos não encomendados ou danificados. No meu estágio, 

verifiquei ainda o pedido de recolha voluntária de lotes de Montelucaste toLife® (comprimidos para 

mastigar de 5 mg) no dia 21 de fevereiro de 2020. 

4.7 Controlo dos prazos de validade 

De acordo com o artigo 34.º do Decreto-Lei nº 307 de 2007, “as farmácias não podem fornecer 

produtos que excedam o prazo de validade” e como já mencionado anteriormente, qualquer produto 

que exceda ou prestes a exceder o seu PV deve ser devolvido o quanto antes para a farmácia não 

incorrer numa perda. Para evitar isto, todos os meses, através do SI, é impressa uma lista dos produtos 

cujo PV expira nos três meses seguintes (a “Lista de Controlo de Prazos de Validade”). O passo 

seguinte é confirmar se a informação impressa corresponde aos PV reais dos produtos existentes na 

farmácia. Caso sejam produtos com grande probabilidade de serem escoados, são armazenados com 
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um aviso de aproximação do PV e dispensados na mesma caso o farmacêutico determine que aquele 

produto – de acordo com as características do utente e da terapêutica que o mesmo faz – vai ser usado 

dentro do PV. Os produtos não escoados são devolvidos consoante o descrito no ponto 4.6.  

5. Dispensa de medicamentos e de produtos de saúde 

O foco primordial de um farmacêutico, e aquilo que efetivamente o diferencia dos restantes 

profissionais de saúde, é o seu conhecimento sobre o medicamento e a promoção do seu uso racional, 

entre os utentes. De facto, o farmacêutico está  perfeitamente capacitado, cientificamente, e é sua 

obrigação garantir que é transmitida ao utente toda a informação de que o mesmo necessita para usar 

os seus medicamentos, sendo que o tipo de atendimento é variável conforme se trate de uma dispensa 

de uma receita médica (RM), uma situação de automedicação (na qual o utente inicia um processo 

terapêutico por iniciativa própria) ou uma situação passível de indicação farmacêutica (em que o 

farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um MNSRM, outro produto ou mesmo aconselhamento 

sobre medidas não farmacológicas a aplicar para resolver um problema de saúde) 5.   

Uma parte muito importante e alargada do meu estágio foi focada precisamente no atendimento 

aos utentes, inicialmente acompanhada pela equipa e depois gradualmente cada vez mais 

autonomamente, contando sempre com o apoio da equipa para resolver qualquer caso que no qual eu 

não me sentisse totalmente apta para aconselhar o doente da melhor forma, de forma a salvaguardar 

a sua segurança e a eficácia do tratamento.   

5.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM, como o nome indica, são medicamentos sujeitos a uma prescrição médica (prescrita 

por um médico, médico dentista ou por um odontologista em casos previstos por legislação particular) 

por: poderem apresentar um risco para a saúde do doente, mesmo quando usados para o fim 

destinado, caso sejam usados sem vigilância médica; poderem ser um risco (direto ou indireto), para a 

saúde se forem usados regularmente em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles que 

se destinem; contenham substâncias (ou preparações à base delas) que têm uma atividade ou reações 

adversas que ainda carecem de aprofundamento, ou qualquer medicamento destinado a ser 

administrado por via parentérica 10.  

5.1.1 Prescrição médica 

A prescrição de medicamentos deve obrigatoriamente conter a substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dose, apresentação e a posologia 11. Esta prescrição deve ser preferencialmente feita 

eletronicamente, salvo algumas exceções, discriminadas abaixo, e deve ser realizada por 

Denominação Comum Internacional (DCI). Nos casos em que a prescrição inclui a denominação 

comercial do medicamento (por marca ou por indicação do nome do titular de AIM), a mesma é 

justificada se ocorrer uma das seguintes situações: “1 - prescrição de medicamento contendo uma 

substância ativa para a qual não exista um medicamento genérico comparticipado ou para a qual só 

exista medicamento de marca” e “2- justificação técnica do médico prescritor relativamente à 

insuscetibilidade de troca do medicamento prescrito” 12. No caso de ocorrer a situação número 2, o 

médico terá que fornecer uma justificação, sendo que as que são admitidas são a prescrição de um 

medicamento com índice terapêutico estreito, suspeita anteriormente reportada ao INFARMED de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa mas que esteja 
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identificado por outra denominação comercial e ainda uma prescrição cujo objetivo seja assegurar a 

continuidade de um tratamento que durará mais de 28 dias 12.  

A prescrição eletrónica permite minimizar erros de prescrição e incluir orientações terapêuticas 

para o doente, aumentando assim a probabilidade de eficácia do tratamento e aumento da sua custo-

efetividade 7. Já a prescrição por DCI é uma forma de focar o tratamento numa escolha farmacológica 

e dissociar marcas das patologias, promovendo o uso de medicamentos genéricos, a competitividade 

entre produtores de medicamentos genéricos e o uso racional do medicamento, ao mesmo tempo que 

providencia sustentabilidade para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e gerando poupança para o 

cidadão 13. 

Os MSRM podem adicionalmente ser classificados como medicamentos de receita médica (RM) 

renovável, medicamentos de RM especial ou medicamentos de RM restrita. No caso de uma RM 

renovável são prescritos MSRM para um tratamento prolongado, sendo, portanto, passíveis de serem 

adquiridos mais de que uma vez sem ser necessário apresentar prescrição. Se a prescrição contiver, 

em dose sujeita a receita médica, um estupefaciente, psicotrópico ou outra substância que possa ser 

usada indevidamente e criar toxicodependência, situações de abuso ou mesmo uso para fins ilegais 

então trata-se de uma RM especial. São sujeitos ainda a RM especial medicamentos que contenham 

uma substância que, ou por ser nova ou pelas suas propriedades, se considera que deve ser incluída 

na situação anterior. Finalmente, uma RM restrita está reservada a medicamentos que não sejam de 

uso exclusivo hospitalar, mas que requerem uma vigilância especial durante o tratamento 10.  

5.1.1.1 Prescrição manual 

Este é um tipo de prescrição que atualmente se encontra em desuso, mas que ainda é permitida 

em alguns casos excecionais, particularmente no caso de falência informática, inadaptação 

fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio e prescrição de até 40 receitas por mês 7. Esta 

exceção deve estar assinalada na receita para o farmacêutico poder aceitá-la e dispensar os 

medicamentos. A validade de prescrição e número de embalagens são também um ponto relevante, 

sendo que uma prescrição manual tem uma validade de 30 dias a contar a partir da data de prescrição 

e por receita só podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes (num máximo de 4), e por cada 

medicamento apenas 2 embalagens – exceto se os medicamentos prescritos se apresentarem sob 

forma de embalagem unitária. De resto, o farmacêutico precisa de confirmar a identificação e assinatura 

do médico prescritor e a vinheta do mesmo no local de prescrição 7. 

5.1.1.2 Prescrição eletrónica materializada 

Embora haja um objetivo de desmaterializar totalmente a receita eletrónica, enquanto o mesmo 

não sucede, a prescrição eletrónica materializada continua a coexistir com a desmaterializada. Uma 

prescrição eletrónica materializada é, assim, aquela em que ocorre a sua validação no sistema central 

de prescrições e é impressa e entregue ao utente no momento da prescrição. Este é um documento 

pessoal e intransmissível que, portanto, não deve sob circunstância nenhuma ficar sob posse da 

farmácia. Este documento – o Guia de Tratamento – inclui o número da receita, informação relativa ao 

prescritor e local de prescrição, a data da prescrição, o nome do utente, o Código de Acesso e Dispensa 

(que autoriza o acesso da farmácia à receita), o Código do Direito de Opção (utilizado pelo utente 
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quando exerce o direito de opção por linha de prescrição), informação relativamente a cada 

medicamento e sobre os encargos do utente 7.  

5.1.1.3 Prescrição eletrónica desmaterializada  

A desmaterialização da receita refere-se à prescrição eletrónica que pode ser acedida e 

interpretada através de equipamentos eletrónicos – a receita “sem papel” 
13. Esta desmaterialização 

traz benefícios para o sistema e para o utente, já que na mesma receita podem coexistir diferentes 

tipos de medicamentos, não tendo que ser todos dispensados nem ao mesmo tempo, nem na mesma 

farmácia (acontecendo o mesmo para a prescrição eletrónica materializada).  

Nestas receitas, cada linha de prescrição apresenta um medicamento até ao máximo de 2 

embalagens (no caso de tratamentos de curta ou média duração, com a validade de 2 meses) ou 6 

embalagens (para tratamentos de longa duração, com uma validade de 6 meses), podendo-se abrir 

exceções para prescrições com um número de embalagens e validade superior 7.  

Estas receitas são passadas através de software específico e depois registadas no sistema central 

de prescrições. O utente tem acesso à prescrição através de um SMS enviado com a indicação do 

número de prescrição, código de acesso e dispensa e o código de opção. Alternativamente, esta receita 

também pode ser consultada através da aplicação MySNS e da Carteira Eletrónica de Saúde 7. Já o 

guia de tratamento deve ser fornecido ao utente por impressão, através de envio por correio eletrónico 

ou através das aplicações anteriormente referidas 7. 

A maioria das prescrições que passaram pelas minhas mãos na FSP foram RM eletrónicas 

materializadas. Quanto às RM desmaterializadas, pude efetivamente comprovar o benefício que elas 

representam para o utente, precisamente por serem tão práticas. Atendendo à população 

maioritariamente idosa que atendi e consequente desconhecimento geral relativo ao uso de novas 

tecnologias, a RM desmaterializada parecia ser fonte de confusão para algumas pessoas, algo que era 

facilmente superado através da impressão via SI de um talão contendo as linhas de prescrição de cada 

receita, de forma a facilitar à pessoa a visualização do que ainda restava por dispensar. No entanto, 

também tive a oportunidade de dispensar medicação apresentada na aplicação MySNS, sendo que 

esses mesmos utentes pareciam extremamente satisfeitos com as funcionalidades. A RM 

desmaterializada foi, ainda, extremamente importante no período em que estagiei durante o surto de 

COVID-19, não só por evitar a troca de papéis entre várias mãos, mas pela facilidade com que 

permitiram renovar automaticamente a medicação crónica de vários utentes da FSP. Durante o meu 

estágio, dispensei ainda algumas RM manuais – a maioria prescritas por médicos dentistas –, naquelas 

que foram de longe as dispensas onde tinha que depositar extra atenção, pela maior probabilidade de 

poder dispensar algo erradamente, pela necessidade de verificação da validade da receita e por 

requerer uma interação muito ativa com o utente, a impressora e assinaturas, que acaba por atrasar 

ligeiramente o fluxo de trabalho.  

5.1.2 Sistemas de comparticipação  

Existem vários sistemas e subsistemas que, em Portugal, comparticipam os MSRM, permitindo 

que o utente pague apenas parte parcial do PVP do medicamento. O Estado Português comparticipa a 

compra de medicamentos prescritos aos beneficiários do SNS e de outros subsistemas públicos de 

saúde 14, havendo um regime geral e um especial de comparticipação. No que concerne o regime geral, 
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existem quatro escalões de comparticipação, em que o estado paga uma determinada percentagem do 

PVP, nomeadamente: 90% para o escalão A, 69% para o escalão B, 37% para o escalão C e, por 

último, 15% para o escalão D 15. Estas percentagens podem, ainda, aumentar (5% para o escalão A e 

15% para o escalão B, C e D) para os pensionistas cujo “rendimento total anual não exceda 14 vezes 

a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transacto ou 14 vezes o valor do indexante 

dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante” 16, sendo este um regime 

especial de acordo com o beneficiário. Existem ainda regimes excecionais que beneficiam portadores 

de patologias específicas, com a comparticipação a cobrir os 100%, em alguns casos, sendo regulados 

por portarias próprias. Algumas patologias cobertas por este regime incluem psoríase, dor crónica não 

oncológica moderada a forte, ictiose, doença inflamatória intestinal, lúpus e doença de Alzheimer. 17 

Para além deste regime de comparticipação garantido pelo SNS, existem ainda beneficiários de 

outros subsistemas de saúde ou de seguros de saúde individuais. Na FSP é costume atender utentes 

beneficiários de várias entidades como a Caixa Geral de Depósitos, Multicare, Serviço de Assistência 

Médico-Social (SAMS) e Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE), entre outros.  

5.1.3 Conferência e faturação do receituário 

A conferência do receituário é feita no final do mês, antes de se proceder à faturação. Esta 

conferência implica rever todas as receitas manuais de forma a comprovar que as mesmas cumprem 

todos os requisitos de validade. Esta é na verdade uma segunda verificação, já que é no ato da 

dispensa que o farmacêutico deve garantir que a prescrição cumpre ou não todos os requisitos para 

ser considerada válida. São também verificados todos os recibos referentes às vendas efetuadas sob 

comparticipação dos sistemas de complementaridade.  

Garantida a validade das receitas manuais, procede-se à organização das mesmas por lote, sendo 

que cada um contém um máximo de 30 receitas cada. De seguida, é impresso, a partir do SI, o Verbete 

de Identificação de Lote, uma fatura que é emitida de acordo com cada organismo e ainda um 

documento intitulado “Relação Resumo dos Lotes”. Após fecho da faturação, que deve ser feita o mais 

tardar no último dia de cada mês, as receitas do SNS são enviadas para a Administração Regional de 

Saúde Norte e as receitas referentes aos outros organismos para a ANF, de forma a que a farmácia 

possa, posteriormente, receber o valor correspondente à comparticipação. 

Tive a oportunidade de acompanhar o “fecho do mês”, como é geralmente designada pela equipa, 

por duas vezes durante o meu estágio. 

5.1.4 Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são aqueles listados nas tabelas I e II anexas 

ao Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro, que pelas suas ações no sistema nervoso central e potencial 

para induzir habituação e possivelmente dependência – e consequente risco de serem usadas para 

fins ilícitos de produção e tráfico e droga – se afiguram como substâncias controladas por lei 18, 19. Como 

tal, estes medicamentos estão sujeitos a regras de dispensa mais estritas, estando sujeitos a uma RM 

especial. Durante a dispensa destes medicamentos, o farmacêutico é obrigado a registar 

informaticamente: os dados de identificação (nome, data de nascimento, número e data do bilhete de 

identidade, carta de condução ou número do cartão de cidadão) não só do doente, mas também do 

seu representante legal (no caso de menores ou inválidos), número da prescrição, nome da farmácia e 
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seu número de conferência de faturas, dados relativos ao medicamento dispensado e a data da 

dispensa 7. No caso de se tratar de uma prescrição manual ou materializada, estes medicamentos 

devem vir prescritos isoladamente e o utente (ou representante) devem assinar de forma legível o verso 

da receita; no caso de ser uma prescrição desmaterializada, só é possível fazer a sua dispensa online 

7. A farmácia deve manter um arquivo de cópias ou reproduções destas receitas durante um período 

de 3 anos e enviar, até ao 8.º dia do mês seguinte à dispensa, uma digitalização de todas as receitas 

manuais referentes a estes medicamentos para o INFARMED 7. 

5.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os MNSRM são todos aqueles que 

não preencham as condições descritas no tópico anterior. Estes medicamentos não são 

comparticipados, salvo algumas exceções 10 e podem ser vendidos fora de farmácias, em locais 

devidamente licenciados pelo INFARMED. Contudo, mesmo que a venda de MNSRM ocorra fora de 

farmácias, a mesma deve ser supervisionada por um farmacêutico ou técnico de farmácia  20.  

Os MNSRM podem surgir numa prescrição médica, mesmo não estando sujeitos a 

comparticipação, como forma de o prescritor complementar a terapêutica. Para além disto, os MNSRM 

são largamente utilizados em situações de automedicação e de indicação farmacêutica. A prática de 

automedicação refere-se ao uso de MNSRM para aliviar e tratar queixas de saúde passageiras e não 

graves (estando as situações passíveis de automedicação publicadas em lista em Diário da República), 

com o aconselhamento opcional por um profissional de saúde  21. Já a indicação farmacêutica refere-se 

à escolha de um MNSRM pelo farmacêutico para tratar afeções menores (ou seja, um problema de 

saúde não grave, autolimitado e de curta duração) apresentadas pelo utente 5. Em qualquer um dos 

casos, é da responsabilidade do farmacêutico obter o máximo de informação sobre o problema 

apresentado pelo utente, a sua história clínica, terapêutica concomitante e avaliar se a situação requer 

referenciação para consulta médica ou se necessita de acompanhamento farmacêutico posterior. Caso 

não haja motivo para referenciação para o médico, cabe ao farmacêutico selecionar o MNSRM mais 

adequado para a situação, ou dispensar o que lhe foi pedido, se adequado, e transmitir toda a 

informação necessária ao uso responsável daquele medicamento.  

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de intervir em muitas situações de automedicação 

e de pedidos de aconselhamento farmacêutico, sendo que as mais comuns foram situações de tosse, 

febre, afeções oculares, obstipação, diarreia, insónia e dor musculosquelética. Presenciei vários casos 

em que o utente procurava um MSRM em específico, mesmo não tendo receita, muitas vezes motivado 

por conselho de um conhecido seu e, dentro dessas situações, em alguns casos o MSRM pedido não 

tinha sequer qualquer indicação terapêutica (nem sequer off-label, que eu ou a equipa conhecêssemos) 

para a situação descrita pelo utente. Aproveitei essas ocasiões para instruir o utente relativamente ao 

porquê da impossibilidade da dispensa nessas circunstâncias e oferecendo alternativas não sujeitas a 

receita médica, quer fossem medicamentos, suplementos, algum outro produto ou mesmo até só 

intervenções não farmacológicas. Tive ainda a necessidade de referenciar para consulta médica alguns 

casos, por serem situações impossíveis de resolver na farmácia. 
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5.2.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

Em 2013, foi introduzida a classificação de Medicamento Não Sujeito a Receita de Médica de 

Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM–EF) na legislação portuguesa, que foi aplicada a alguns 

medicamentos que, de acordo com as suas características, exigem um aconselhamento farmacêutico 

mais aprofundado, obrigando a que a dispensa seja realizada numa farmácia e com intervenção 

farmacêutica. A cada MNSRM–EF corresponde um Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

específico associado que deve ser rigorosamente cumprido aquando da dispensa. A criação desta 

categoria foi fulcral na manutenção do acesso simplificado a determinados medicamentos pelo utente, 

ao mesmo tempo que se privilegia a segurança na sua utilização e a intervenção farmacêutica 22.  

Dos 34 MNSRM – EF existentes, aqueles que vi serem dispensados e que dispensei com maior 

frequência na FSP foram: BRUFEN® 400 mg (BGP Products), PANDERMIL® (Laboratório Edol), 

FUCIDINE® (pomada e creme) (Leo Pharma), BUSCOPAN COMPOSITUM N (Sanofi), KREON® (BGP 

Products), ASPIRINA MICROACTIVE® (Bayer) e DOCE ALÍVIO® (Farmácia Moreno). 

5.3 Medicamentos manipulados 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 95/2004 de 22 de abril, um medicamento manipulado 

(MM) é qualquer fórmula magistral (medicamento preparado segundo RM que especifica o doente para 

o qual o medicamento é destinado) ou preparado oficinal (qualquer medicamento preparado segundo 

as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário para ser diretamente dispensado a um doente 

assistido pela farmácia) preparado e dispensado por um farmacêutico 23. A qualidade de qualquer MM 

deve ser garantida, regendo-se pelas boas práticas dispostas na Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho 

24, bem como a sua segurança, devendo o farmacêutico esclarecer qualquer dúvida relacionada com a 

prescrição e formulação diretamente com o médico prescritor.  

O PVP dos MM é o resultado da aplicação de uma fórmula que tem em consideração o valor dos 

honorários, das matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem, sendo que o fator F permite 

quantificar esse valor de honorários, sendo estabelecido conforme a FF preparada, a quantidade e sua 

complexidade. Este fator F é atualizado todos os anos, automaticamente, na proporção do crescimento 

do Índice de Preços do Consumidor, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística 25. O fator F a 

aplicar para 2020 foi de 5,05€. 

Os MM podem ser objeto de comparticipação pelo SNS se não existir no mercado uma alternativa 

com a igual substância ativa na FF pretendida, se houver uma lacuna terapêutica a nível de mercado 

e se houver necessidade de adaptar dosagens ou FF a uma população específica, sendo 

comparticipados em 30% do respetivo PVP 26. No final de fevereiro de 2020 foram codificados 168 MM 

passíveis de serem comparticipados, tornando-se a partir dessa data obrigatório que os mesmos sejam 

dispensados através do respetivo código oficial, atribuído pelo INFARMED 27. Esta foi uma importante 

mudança, porque tornou-se possível, pela primeira vez, a prescrição eletrónica desmaterializada de um 

MM, sendo que anteriormente os MM só eram comparticipados se fossem prescritos via receita manual 

ou via receita eletrónica materializada 27. 

Na FSP preparam-se, diariamente, dezenas de manipulados, com as mais diversas FF e com os 

mais variados fins, para os utentes da própria farmácia, mas sobretudo para venda a diversas farmácias 

por todo o país.  
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A preparação de MM foi uma das atividades à qual dispensei mais tempo no meu estágio, dada o 

elevado número de pedidos de MM que a FSP recebe (são cerca de 300 a 350 pedidos mensais, em 

média), pelo que se tornou uma excelente forma de rever teoria e prática essencial de tecnologia 

farmacêutica, aprendendo imensos novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, prestava auxílio à equipa, 

especialmente em dias com maior número de pedidos, em que era por vezes “recrutada” para ficar no 

laboratório a totalidade do dia de trabalho. O grande tempo que passei no laboratório permitiu-me 

confirmar a extrema importância destas preparações mesmo na atualidade, por permitirem a 

individualização da terapêutica, por assegurarem a adaptação de FF e de dosagens de alguns 

medicamentos e cobrirem, assim, lacunas terapêuticas a nível dos medicamentos produzidos 

industrialmente. A maior parte dos MM preparados na FSP provêm de prescrições de pediatria, 

dermatologia e de medicina veterinária, embora destaque ainda casos de intolerância ou alergia a 

algum excipiente específico usado em determinada formulação comercial. A preparação de MM na FSP 

mostrou-me a relevância do farmacêutico neste âmbito, já que é frequente a necessidade de pesquisa 

antes da preparação (ou modificação) de determinadas fórmulas e também o contacto médico-

farmacêutico, para confirmar dose, posologia e indicação terapêutica. Uma lista de alguns dos MM que 

tive oportunidade de preparar (bem como a suas indicações terapêuticas e justificação para a sua 

preparação) pode ser consultada no anexo 3. 

5.4 Medicamentos veterinários e produtos de uso veterinário 

A farmácia comunitária é um espaço onde é promovida não só a saúde humana como também 

animal, nomeadamente através da dispensa de medicamentos veterinários e comercialização de 

produtos de uso veterinário. Um medicamento veterinário é qualquer substância (ou associação de 

substâncias) que apresente a capacidade de prevenir e/ou curar doença, ou os seus sintomas, em 

animais, que sirva como forma de estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou a corrigir/modificar 

ações fisiológicas 28. Já os produtos de uso veterinário têm funções que vão desde coadjuvar 

tratamentos (ou ações profiláticas) nos animais, até produtos destinados à higiene oral 29.  

Na FSP, esta categoria de produtos não tem grande expressão de venda, possivelmente pela falta de 

consultórios/hospitais veterinários nas imediações e pelo facto de também ser possível a venda a 

retalho destes medicamentos nesses locais, desde que sob a direção técnica de um médico veterinário. 

Assim, a maioria dos medicamentos veterinários vendidos na FSP são medicamentos contra endo- e 

ectoparasitas não sujeitos a receita médico-veterinária, embora seja mantido um pequeno stock de 

alguns antibióticos, anti-inflamatórios e contracetivos. De realçar, contudo, que são preparadas com 

alguma frequência várias fórmulas magistrais veterinárias, particularmente algumas formulações de 

atenolol, brometo de potássio, ciclofosfamida e fludrocortisona em várias dosagens, segundo receita 

médico-veterinária. 

5.5 Suplementos alimentares 

Os SA são géneros alimentícios que devem funcionar como um complemento a um regime 

alimentar normal e saudável, podendo conter as mais variadas substâncias, como vitaminas, minerais, 

fibras, ácidos gordos essenciais e várias plantas 30. Estão sob a alçada legal da Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária e dependentes da mesma para a sua introdução no mercado português.   
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Apesar de não serem medicamentos, nem de na sua apresentação e divulgação poderem alegar 

propriedades curativas ou profiláticas 30, a verdade é que esta categoria de produtos representa, 

atualmente, para a farmácia comunitária, uma elevada relevância, com múltiplas formulações 

disponíveis e procuradas para diversos fins. Cabe ao farmacêutico manter-se informado relativamente 

à multiplicidade de produtos disponíveis no mercado de forma a aconselhar o utente da maneira mais 

adequada. É relevante mencionar que embora os utentes procurem estes produtos por múltiplas 

razões, muitos fazem-no pela suposta inocuidade dos mesmos. É papel do farmacêutico esclarecer 

relativamente a possíveis interações com outros medicamentos e relembrar que não deve ser excedida 

a toma diária indicada pelo fabricante, bem como prestar esclarecimentos, por exemplo, relativamente 

aos casos em que há substâncias que fazem parte quer da constituição de alguns medicamentos, quer 

de suplementos alimentares (os chamados produtos-fronteira), que podem gerar confusão junto de 

alguns utentes.  

Na FSP verifica-se uma forte procura por multivitamínicos, produtos para combater o stress, fadiga 

muscular e cansaço, para reforçar o sistema imunitário, para o sono e para a manutenção de ossos e 

articulações. De realçar ainda que muitos dos casos relacionados com suplementos alimentares são 

de utentes (geralmente polimedicados) a pedir esclarecimentos sobre a segurança de combinar 

determinado produto com a medicação usual.  

5.6 Produtos com características nutricionais especiais 

Outro tipo de género alimentício muito relevante para farmácia comunitária é aquele que, pela sua 

composição ou processo de fabrico particulares, se destina a um grupo específico de utentes com 

necessidades nutricionais especiais, nomeadamente pessoas com perturbações no metabolismo ou 

assimilação de alimentos, pessoas em condições fisiológicas especiais e lactentes ou crianças com 

pouca idade saudáveis 31.  

Na FSP, encontram-se permanentemente alguns produtos como papas, pós espessantes, pudins 

e algumas bebidas com características e objetivos variados, sendo que disponibilizei este tipo de 

produtos muito poucas vezes. 

5.7 Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Os PCHC são produtos que têm como objetivo ser aplicados em várias superfícies do corpo 

humano, ou em dentes e mucosas bucais, de forma a limpá-los, perfumá-los e de forma geral mantê-

los em bom estado 32. Apesar de não serem medicamentos, devem seguir alguns requisitos de 

qualidade, explicitados no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 296/98 de 25 de setembro, não podendo de 

nenhuma forma constituir um perigo para a saúde pública 32. A variedade de produtos disponíveis nas 

várias gamas de cada marca torna-se quer numa oportunidade quer num desafio para o farmacêutico 

comunitário quando sente a necessidade de auxiliar o utente na resolução de uma busca específica.  

Apesar do seu público-alvo e das reduzidas dimensões das instalações da FSP (que acaba por 

representar um desafio no que toca à exposição destes produtos ao público), a farmácia tem sempre 

disponíveis alguns produtos base de marcas como Bioderma®, Eucerin®, Uriage®, La Roche-Posay®, 

Filorga®, Vichy®, Elgydium®, Hextril®, Isdin® entre algumas outras, bem como outros que têm  

uma expressão sazonal mais forte (por exemplo, produtos de proteção solar nos meses mais quentes). 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contactar com vários pedidos relacionados com 
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produtos destinados para pele atópica, produtos contra a secura das mãos (durante o inverno), 

produtos antienvelhecimento e produtos para pele oleosa com tendência acneica.   

5.8 Dispositivos médicos 

Qualquer dispositivo (que pode ir desde um instrumento até um software) que seja destinado a 

diagnosticar, prevenir, controlar, tratar doença humana, controlar a conceção e a estudar, substituir ou 

alterar um processo fisiológico ou anatómico é considerado pela legislação europeia e portuguesa como 

sendo um dispositivo médico, distinguindo-se dos medicamentos por não atuarem de forma 

farmacológica ou imunológica 33. Os vários dispositivos médicos são agrupados em diferentes classes 

de risco, de acordo com a duração do contacto com o corpo humano, o quão invasivo é esse contacto, 

e potenciais riscos inerentes ao seu uso 34. Dado esse risco, uma adequada intervenção farmacêutica 

torna-se premente aquando da dispensa deste tipo de produtos.  

Na FSP estão disponíveis para venda dispositivos pertencentes às diversas classes de risco, 

sendo que os que têm maior proeminência são sem dúvida testes de gravidez, dispositivos usados para 

medição de glicémia, canetas de insulina, agulhas, lancetas, frascos para colheita de amostras 

biológicas, pensos medicamentosos, soluções oculares de conforto, material de penso para feridas e 

meias de compressão, entre vários outros.  

5.9 Produtos de puericultura 

Estes produtos são direcionados a um público-alvo muito específico: recém-nascidos e crianças. 

Na FSP são disponibilizados inúmeros produtos como papas, leites, tudo o que funcione para auxiliar 

a amamentação, PCHC específicos para esta faixa etária, mas também outros produtos como 

brinquedos e outros produtos muito direcionados para grávidas.  

6. Serviços prestados pela FSP 

O regime jurídico das farmácias comunitárias prevê a prestação de vários serviços pelos 

farmacêuticos 6, como forma de promoção da saúde pública e bem-estar dos seus utentes. A FSP, 

dado o seu grande número de utentes fidelizados, presta variados serviços de forma a servir a sua 

população, usando-os como complemento de um forte aconselhamento e acompanhamento 

farmacêutico.  

Estes serviços (excetuando, claro, a administração de injetáveis e os que não são prestados por 

farmacêuticos) foram das primeiras tarefas que desempenhei durante o meu estágio, o que se revelou 

como uma boa oportunidade para me tornar mais próxima de alguns utentes habituais, podendo prestar 

um seguimento farmacoterapêutico mais forte, o que por consequência me permitiu detetar alguns 

casos de fraca adesão à terapêutica e alguns possíveis problemas de saúde não diagnosticados. 

6.1 Determinação da pressão arterial 

A determinação da pressão arterial (PA) na farmácia é uma forma de aumentar a precisão da 

medição da PA, já que é reconhecido que a medição da PA num consultório médico não reflete de 

forma precisa a PA de cada indivíduo 35. A possibilidade de medição nas farmácias tem também elevada 

relevância no seguimento de utentes já diagnosticados com hipertensão arterial e no potencial 

encaminhamento para a consulta médica de casos suspeitos.  
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Este serviço, prestado de forma gratuita na FSP, é um dos mais procurados pelos utentes, sendo 

que chega a existir períodos em que se forma fila para a medição da PA. Esta é realizada 

cuidadosamente pelo farmacêutico, respeitando algumas condições de medição básicas, como os 5 

minutos de descanso, a correta posição quer da braçadeira quer do utente e eventual repetição da 

medição.  

A prestação deste serviço tem algumas vantagens associadas, já que permite estabelecer um 

contacto mais calmo e íntimo com o utente, sendo útil para discutir o seu estado de saúde e terapêutica. 

Relativamente ao controlo da PA, é sem dúvida uma mais valia para o doente hipertenso e/ou com 

fatores de risco cardiovascular, já que há a possibilidade de fazer uma medição repetida (várias vezes 

por semana ou diariamente, no caso de certos utentes) e de a registar num cartão próprio da FSP, cuja 

utilização é fortemente encorajada. É também uma oportunidade única de educação para a saúde, já 

que é possível ensinar os utentes a realizar uma correta auto-medição da PA, discutir medidas não 

farmacológicas a adotar e comprovar os efeitos da terapia antihipertensora na PA do utente, que de 

outra forma não seria possível de quantificar.  

6.2 Determinação de parâmetros bioquímicos 

Na FSP é também possível fazer a determinação de glicémia, triglicerídeos e colesterol total, com 

um pequeno custo associado, através de uma punção cutânea digital. Tal como a medição da PA, estes 

podem ser feitos em qualquer horário, à exceção da determinação do nível de triglicerídeos que 

geralmente é feita ao início da manhã, de forma a cumprir as horas de jejum requeridas. Os resultados 

destas medições são também registados por escrito no cartão referido em 6.1, permitindo assim um 

próximo acompanhamento do utente.  

6.3 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

Este é um serviço prestado por alguns farmacêuticos da equipa que possuem formação 

complementar específica sobre o assunto, ministrada pela Ordem dos Farmacêuticos e obrigatória para 

a execução deste serviço. Este serviço alia a comodidade da proximidade das farmácias comunitárias 

aos portugueses com o forte background científico e técnico do farmacêutico, permitindo, por exemplo, 

aumentar de uma forma muito relevante a taxa de cobertura vacinal da população (contra a gripe, por 

exemplo), traduzindo-se num verdadeiro benefício para a saúde pública. Na FSP, são administradas 

algumas vacinas não integradas no Plano Nacional de Vacinação e vários medicamentos injetáveis 

(destacam-se anti-inflamatórios não esteroides) mediante apresentação de prescrição médica.  

6.4 Outros serviços 

De outros serviços prestados na FSP destacam-se a determinação do peso e altura através de 

um aparelho automático, que permite indiretamente calcular o índice de massa corporal (IMC), e a 

marcação e realização de consultas de podologia e de massagem terapêutica, feitas nas instalações 

da farmácia por profissionais das áreas mencionadas. Destaco adicionalmente a recolha de 

medicamentos rejeitados pelo utente (quer por expiração do PV, quer por falta de 

necessidade/interesse do utente em continuar a usá-lo) e também embalagens vazias de 

medicamentos. Estes são colocados num contentor específico da ValorMed®, sociedade encarregue 

da gestão deste tipo de resíduos, sendo que quando o contentor está cheio é fechado e enviado para 

um centro de triagem da ValorMed® via AllianceHealthcare™.   
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7. Formação adicional  

A formação contínua do farmacêutico é obrigatória no âmbito do desempenho da sua atividade 

profissional 5, especialmente no que concerne a atualizações técnico-científicas, embora cada vez mais 

exista uma maior oferta relacionada com soft skills, gestão, marketing, entre outras. Ao longo do 

estágio, tive a oportunidade de estar presente em várias ações de formação, dentro e fora da farmácia, 

estando as mesmas descritas no anexo 4. 

 

PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

Projeto 1 – O PAPEL DO FARMACÊUTICO COMUNITÁRIO NO CONTEXTO DA COVID-19 

1. Enquadramento  

No final de dezembro de 2019, em Wuhan, China, foi reportada uma série de casos de pacientes 

que desenvolveram uma pneumonia de causa desconhecida e que apresentavam como elo 

epidemiológico comum um historial de contacto com um mercado de animais vivos e de marisco 36. A 

7 de janeiro de 2020, um grupo de cientistas chineses conseguiu isolar um novo coronavírus, 

provisoriamente designado de 2019 – nCoV 37. No dia 30 de janeiro de 2020, após duas reuniões do 

Comité de Emergência convocada sob a Regulação Internacional de Saúde da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o surto provocado por este novo coronavírus foi declarado como sendo uma 

Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional 38. Este novo vírus, no dia 11 de fevereiro 

de 2020, recebeu um novo nome pelo Comité Internacional de Taxonomia de Vírus: SARS-CoV-2 (de 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), devido às semelhanças genéticas apresentadas com 

o SARS-CoV 39. No mesmo dia, a OMS anunciou que COVID-19 seria o nome oficial dado à doença 

provocada pela infeção por este vírus 39. No dia 2 de março de 2020, foram reportados os dois primeiros 

casos confirmados de COVID – 19 em Portugal 40 e, 9 dias mais tarde, a OMS declarou a COVID-19 

como sendo uma pandemia 41.  

Ao mesmo tempo que se dava este desenvolvimento na evolução do surto infeccioso, a opinião 

pública portuguesa escrutinou-o com atenção e ele rapidamente se tornou, naturalmente, num motivo 

de grande preocupação por parte dos utentes da FSP. Em termos práticos, isto traduziu-se, a nível 

nacional, no mês de fevereiro de 2020, num crescimento homólogo das vendas de máscaras de 

1829,3% relativamente ao mesmo período do ano anterior 42, numa altura em que o uso de máscara 

pela população em geral e assintomática era ainda desaconselhada pelas autoridades de saúde, 

espelhando, portanto, o medo e a desinformação que proliferavam na comunidade. Este mesmo 

cenário de medo verificou-se na FSP, já que logo no início de fevereiro ocorreu a rutura de stock quer 

de máscaras cirúrgicas, quer de soluções desinfetantes de base alcoólica. 

Considerando o contacto próximo que os farmacêuticos mantêm com os seus utentes e o seu 

importante papel enquanto agentes de saúde pública e veículos de informação credível, no qual muitos 

utentes depositam uma enorme confiança, achei relevante desenvolver uma intervenção focada na 

transmissão de uma correta e atualizada informação sobre a COVID-19 aos utentes da FSP, baseada 

em evidência, ao mesmo tempo que melhorava a capacidade de resposta da farmácia a um surto 

infecioso de rápida evolução.  
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2. Introdução teórica  

2.1 O novo coronavírus de 2019 

O SARS–CoV–2 é um novo betacoronavírus, pertencente a um grupo de vírus de grandes 

dimensões e com invólucro, com um genoma de RNA de cadeia simples e sense positivo, que muito 

provavelmente teve a sua origem no morcego 43, embora ainda não esteja esclarecido se se transmitiu 

diretamente através dele ou se há um hospedeiro intermediário envolvido 44.  

Este vírus apresenta várias semelhanças a nível estrutural com os demais coronavírus. O seu 

genoma codifica para várias proteínas estruturais, das quais se destaca a glicoproteína da espícula (S 

– spike protein), que se projeta a partir da superfície do invólucro. Esta proteína é fulcral na ligação do 

vírus aos recetores da enzima conversora de angiotensina 2, presentes no epitélio dos alvéolos 

pulmonares, com consequente fusão membranar, crucial para a ocorrência da infeção 43 – 45. 

2.2 Infeção pelo novo coronavírus de 2019 

2.2.1 Epidemiologia 

Inicialmente, identificou-se uma transmissão animal-humano, com a maioria dos casos iniciais a 

reportar uma associação direta ao mercado em Wuhan 

46. Contudo, rapidamente se detetou a 

transmissão pessoa-a-pessoa em alguns desses casos iniciais 
46, 47, sendo que atualmente esta é 

considerada a principal via de transmissão da COVID-19.   

Atualmente, pensa-se que a principal forma de transmissão da COVID-19 seja através de 

gotículas respiratórias, com mais de 5 – 10 µm de diâmetro 48. Isto implica a sua transmissão quando 

uma pessoa (especificamente as suas mucosas e conjuntivas) está em contacto próximo (de menos 

de um metro) de alguém que apresente sintomas de infeção respiratória, ou através de contacto indireto 

com superfícies ou objetos que tenham estado em contacto direto com as secreções respiratatórias de 

uma pessoa infetada 48. A transmissão por pacientes assintomáticos da doença foi também reportada 

49, o que desde uma fase muito inicial se afigurou como sendo um grande desafio para a contenção do 

surto e um dado importante para definir estratégias para o controlar.  

O período de incubação (tempo entre a exposição do organismo ao vírus e o desenvolvimento de 

sintomas) atualmente estimado para a COVID-19 é de 1 a 14 dias 50. Um dos estudos que foi feito mais 

cedo reportou um período de incubação médio de 6,4 dias 51, com estudos posteriores a corroborar 

estes achados. Estes dados justificam os tempos de quarentena e de monitorização ativa a serem 

aplicados por muitas autoridades de saúde, mundialmente.  

2.2.2 Características clínicas 

A apresentação clínica desta doença varia com o nível de severidade da mesma, embora a maioria 

das infeções não seja severa. A manifestação clínica severa mais frequente é pneumonia, 

caracterizada por febre, tosse, dispneia e infiltrado bilateral em imagens do tórax 44. Alguns fatores de 

risco para o desenvolvimento de doença severa incluem idade avançada, doença cardiovascular, 

diabetes mellitus e doença pulmonar e/ou renal crónica 44.  

A taxa de letalidade da COVID-19 é difícil de estimar com precisão devido à dificuldade de 

determinar todos os casos confirmados de doença (o que contribui para as diferentes taxas verificadas 

em diferentes países, por exemplo). No entanto, parece ser maior do que as taxas verificadas para a 

infeção pelo vírus da gripe (questão frequentemente levantada pelos utentes), mas menor que a infeção 
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por SARS e, em março, esta taxa encontrava-se nos 3,4%, a nível global 52. Em Portugal, em meados 

de abril, a taxa de letalidade situava-se num valor próximo desse (nos 3,2%), com a maioria dos casos 

a ocorrer numa população mais idosa, o que se encontra conforme o verificado em alguns estudos, 

destacando-se um onde se obteve uma taxa de letalidade de 2,3% que era bastante maior (14,8%)  

naqueles com mais de 80 anos e com outras comorbilidades 53.  

Atualmente, não existe nenhum tratamento específico contra o SARS-CoV-2, sendo que a 

estratégia atualmente usada é o tratamento sintomático dos casos ligeiros a severos e outras medidas 

como oxigénio- e fluidoterapia e ventilação mecânica para casos muito severos 54. Existem algumas 

vacinas em desenvolvimento (cerca de 115 candidatas, no início de abril 55) e alguns fármacos usados 

para outras patologias a serem estudados como potenciais candidatos terapêuticos contra esta infeção 

– particularmente o remdesivir, a cloroquina e hidroxicloroquina e a associação de lopinavir com 

ritonavir, por exemplo 56. É de extrema importância que o farmacêutico comunitário se mantenha 

atualizado relativamente a estas potenciais hipóteses de tratamento, já que as mesmas iam sendo 

frequentemente comunicadas pelos mídia, o que levou a uma maior procura destes medicamentos por 

parte de alguns utentes –  sem qualquer tipo de prescrição. Por outro lado, foram surgindo outras 

questões relevantes, como por exemplo, a associação entre o uso de anti-inflamatórios não esteroides 

(em particular o ibuprofeno) e a agravação da COVID-19, e uma hipótese que relaciona um aumento 

da gravidade da doença em pacientes tratados com inibidores da enzima de conversão de angiotensina 

ou antagonistas dos recetores de angiotensina. Estas informações foram ambas desmentidas, à data 

57, 58, mas a veiculação deste tipo de informações pela comunicação social pode criar confusão nos 

utentes e, na pior das hipóteses, levar à suspensão voluntária desta terapia por parte de alguns deles, 

motivada pelo medo. 

2.2.3 Atuação do farmacêutico comunitário 

As farmácias comunitárias, pelo facto de muito frequentemente serem o primeiro ponto de 

contacto do utente com o sistema de saúde, têm um papel fulcral e são parte integrante ativa na 

resposta a uma emergência de saúde pública de natureza infeciosa, como é o caso da COVID-19. O 

farmacêutico tem como responsabilidade não só garantir o adequado acesso dos utentes à sua 

medicação, mas também o de promover a prevenção da doença e o controlo da infeção, 

nomeadamente através da referenciação de casos suspeitos e da informação e aconselhamento ao 

público 59. É de particular interesse que o farmacêutico se mantenha informado e com capacidade de 

responder às perguntas mais frequentemente colocadas pelo público, relacionadas essencialmente 

com algumas características clínicas da doença, forma prevenção, definição de caso suspeito e o que 

fazer em caso de suspeita de infeção.  

Na Fase de Preparação (em que não existia epidemia ou epidemia concentrada fora de Portugal) 

e na Fase de Contenção (definida pela existência de um “epicentro identificado fora da Portugal, com 

transmissão internacional e casos importados na Europa”) 60, as medidas de prevenção preconizadas 

pela Direção-Geral da Saúde (DGS) eram as seguintes:  a adoção de uma correta “etiqueta respiratória” 

(ou seja, tapar adequadamente a boca e nariz ao tossir ou espirrar, ou com um lenço, ou com o interior 

do cotovelo e lavar ou desinfetar as mãos depois disso), a higiene frequente e adequada das mãos 

(usando sabão e água, ou uma solução desinfetante de base alcoólica), evitar tocar na cara com as 
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mãos e evitar contacto próximo com pessoas que apresentassem sintomas de doença respiratória.  O 

uso de máscara por pessoas que não apresentassem sintomas de doença respiratória era 

desaconselhado, dada a preocupação das autoridades de saúde com o potencial uso incorreto, 

possível sensação de falsa segurança e esgotamento dos stocks comprometendo o acesso das 

máscaras a quem mais precisa delas.  

As condições para se ser considerado um caso suspeito, na altura, eram a presença de sintomas 

indicativos de doença respiratória (nomeadamente febre, tosse e dificuldades respiratórias) e viagem 

ou residência para/em locais que tivessem, na altura, transmissão comunitária ativa (nos 14 dias 

anteriores ao início dos sintomas) ou contacto com um caso confirmado de COVID-19. As 

recomendações para alguém que apresentasse sintomas eram de contactar a linha SNS 24 antes de 

se deslocarem para qualquer estabelecimento de saúde 61, 62.   

Em fevereiro, quando ainda não existiam orientações específicas das autoridades de saúde sobre 

as responsabilidades da farmácia comunitária na luta contra a COVID-19, a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF) disponibilizou um fluxograma de intervenção farmacêutica elaborado pelo Centro de 

Informação do Medicamento (CEDIME), que foi, entretanto, incorporado nas guidelines da Federação 

Farmacêutica Internacional 59 e que permitia fazer uma rápida triagem dos utentes que deviam ser 

referenciados para a linha SNS 24, segundo as condições descritas acima.  

3. Intervenção 

3.1 Objetivo 

Esta intervenção teve como objetivo preparar a FSP e os seus utentes para a pandemia provocada 

pelo SARS-CoV-2, durante os meses de fevereiro e março de 2020. 

3.2 Métodos 

Esta intervenção foi dividida em fases diferentes, consoante a evolução do surto e a necessidade 

de atualização da informação, sendo composta por duas vertentes principais: prestação de informação 

aos utentes e capacitação da resposta da FSP.  

Relativamente à primeira vertente, a intervenção iniciou-se com a intenção de averiguar o quão 

esclarecidos os utentes da FSP se encontravam relativamente à infeção causada por este vírus, através 

de um inquérito realizado no final de cada atendimento, com auxílio do Google Forms® (anexo 5). 

Imediatamente após o utente terminar o questionário, ser-lhe-iam facultadas as respostas corretas às 

perguntas, de forma a assegurar que o utente saía devidamente informado da farmácia. Após a 

realização de um pequeno número de questionário, decidi alterar esta abordagem, já que a intervenção 

não estava a ocorrer conforme desejado. De facto, o assunto surgia frequentemente a meio do 

atendimento, muitas vezes de forma autónoma por parte do utente, pelo que rapidamente percebi que 

uma discussão oral sustentada nos princípios do questionário inicial era mais frutífero.  Assim, abordei 

frequentemente os tópicos descritos em 2.2.3 (que eram o foco do questionário) com os utentes durante 

muitos  dos atendimentos que realizei em fevereiro e março. Finalmente, no início de março, foram 

distribuídos alguns panfletos que resumiam essa mesma informação (anexo 6). 

A segunda vertente desta intervenção foi a habilitação da farmácia com ferramentas para 

responder a este surto, o que, por sua vez, foi atingido de duas formas distintas.  
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A primeira forma foi capacitar a equipa da FSP com informação científica fidedigna relativa à 

COVID-19. Numa fase inicial, preparei uma breve apresentação em formato Powerpoint® (anexo 7) 

sobre a origem do surto, algumas características básicas epidemiológicas e clínicas desta infeção, bem 

como informação sobre como preparar-se perante um caso suspeito, para apresentar à equipa. Mais 

tarde, fiquei responsável pela implementação do Plano de Contingência (PC) elaborado pelo CEDIME 

63 na FSP, através da realização das seguintes tarefas:  

 Manutenção de um registo diário escrito dos novos casos confirmados em Portugal, 

afixado no backoffice, de acordo com os relatórios de situação publicados diariamente 

pela DGS; 

 Assegurar a desinfeção adequada das zonas de atendimento com a SABA preparada no 

laboratório; 

 Atualização e revisão do PC com a frequência devida (15 dias).  

A segunda forma, mais prática, foi a sugestão de preparação e efetiva produção de uma Solução 

Antissética de Base Alcoólica (SABA), de acordo com guidelines da OMS específicas para a produção 

de soluções desinfetantes à base de álcool 64. Esta solução foi preparada segundo os passos descritos 

na ficha de preparação disponibilizada pelo LEF 65 (anexo 8) e usando matérias-primas de qualidade 

farmacêutica previamente validadas pelo laboratório da FSP. Esta formulação corresponde a uma 

solução contendo 80% de etanol, que já demonstrou ser eficaz na inativação de vírus com invólucro, 

através da disrupção da sua membrana lipídica, com os coronavírus a serem particularmente 

suscetíveis a esta formulação em particular 66. 

3.3 Resultados e discussão 

Os questionários inicialmente feitos aos utentes tiveram um resultado quantitativo pouco 

satisfatório, já que o elevado fluxo na farmácia impossibilitou a obtenção de inquéritos suficientes para 

ter uma relevância significativa. Contudo, como um dos seus principais objetivos era, imediatamente 

após a realização do questionário, esclarecer os utentes caso tivessem “errado” alguma resposta, 

acredito ser relevante apresentar as questões do inquérito à mesma, já que foram a base das 

discussões que tive com os utentes sobre o tema. Mais tarde, no início de março, foram impressos e 

distribuídos os panfletos acima mencionados (n=20) como forma de complementar esta informação 

fornecida oralmente.  

Os utentes demonstraram-se extremamente recetivos à discussão do tema, muitas vezes 

iniciando-a, sendo que a necessidade de uso ou não de máscara foi um dos tópicos mais 

frequentemente abordados. Assim, aproveitei a oportunidade para instruir os utentes sobre uma correta 

etiqueta respiratória como forma essencial de travar a propagação da infeção, ao invés do uso de 

máscara, cujo acesso estava extremamente limitado, na altura, e cujo uso era também desaconselhado 

por razões já anteriormente referidas. 

Relativamente à intervenção interna, a mesma só foi realizada na íntegra e como a tinha planeado 

a dois colaboradores, conforme surgiu oportunidade. No entanto, a apresentação foi disponibilizada ao 

resto da equipa, sendo que o seu conteúdo foi facilmente discutido de uma forma mais “informal”, em 

momentos mais calmos. A equipa mostrou-se muito recetiva à realização desta intervenção, sendo 

que, posteriormente, se sentiram muito à vontade para me irem colocando mais dúvidas relativas à 
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COVID-19. A capacitação da equipa da farmácia com esta informação técnico-científica e 

epidemiológica ficou, desde cedo, assegurada. Isto veio-se a confirmar como sendo de importante 

relevância aquando da divulgação da primeira versão do PC, a 4 de março.  

No que concerne à preparação da SABA, preparei 8 litros dessa solução, que foram 

acondicionados em embalagens de plástico PET de 50 e 100 ml (anexo 9), devidamente rotulado 

(anexo 10). Esta parte do projeto surgiu como uma reação quase instantânea à rutura de stock de 

soluções desinfetantes alcoólicas gelificadas (comumente procurado como “álcool-gel”) que ocorreu na 

FSP e em muitas outras farmácias, por ser impossível a sua compra aos fornecedores habituais. Assim, 

teve um impacto extremamente positivo, já que supriu as necessidades dos utentes enquanto não havia 

outras soluções comerciais disponíveis. Esta solução representou também uma alternativa muito mais 

económica para os utentes. Como já discutido anteriormente em 5.3, o PVP calculado para os MM é 

feito conforme o estabelecido na Portaria n.º 769/2004 e na FSP o mesmo é feito de forma automática 

através de uma folha de cálculo integrada no programa informático usado para registar as fichas de 

preparação e faturação dos MM preparadas na FSP. Segundo esse mesmo programa, o PVP de 1L da 

solução preparada seria de 73,79€ (conforme pode ser verificado no anexo 11), sendo que 100 ml 

dessa solução rondariam os 7,39€. No final, foi tomada a decisão de reduzir esse valor para 4,50€, 

dado o motivo pelo qual se decidiu preparar a solução. Esta decisão provou-se sensata, no futuro, já 

que a 24 de março de 2020, a ANF emitiu uma circular que aconselhou as farmácias a aplicar 

voluntariamente, durante o estado de emergência, uma “margem máxima igual à margem legal média 

do preço de MSRM acrescida de impostos aos produtos considerados essenciais para o combate à 

COVID-19” 65. Em termos práticos, isto traduzir-se-ia em aplicar uma margem máxima de 17,5% à 

SABA. De acordo com o calculado através de uma ficha de cálculo criada pelo Centro de Informação 

de Medicamentos de Preparação Individualizada do LEF 65, 1 litro de SABA preparado na FSP com 

uma margem máxima de 17,5% teria um PVP final de 68,55€, ainda assim superior ao PVP que foi 

praticado para as embalagens vendidas na FSP, demonstrando assim a vantagem económica 

oferecida aos utentes com a preparação desta solução.  

De forma geral, considero que a maior força desta intervenção está essencialmente relacionada 

com a altura em que a mesma foi feita. O facto de esta consciencialização e preparação para a 

pandemia se ter iniciado numa altura em que ainda não haviam casos confirmados em Portugal permitiu 

que a mesma fosse feita de uma forma mais ponderada e tomando partindo de uma altura de maior 

“calma”, o que permitiu, posteriormente, seguir de forma estruturada as recomendações provenientes 

da DGS e da OMS. Toda a parte do projeto inerente à divulgação de informação teórica e até mais 

técnica revelou ser uma mais-valia, já que num momento posterior, mais crítico (em que foi declarado 

o Estado de Emergência Nacional), em que a FSP e muitas outras farmácias tiveram que agir sob 

pressão de forma a combater a infeção e assegurar a segurança quer da equipa, quer dos utentes, a 

FSP encontrava-se melhor preparada e com os seus utentes mais consciencializados.  

A adição de todos os pequenos passos que formaram este projeto acabou por ser uma 

antecipação prática daquilo que posteriormente se afigurou como sendo uma necessidade e uma 

realidade para a farmácia comunitária a nível nacional. À medida que as fases de resposta iam 

evoluindo, em Portugal, também a resposta das farmácias fazia o mesmo; primeiro, autonomamente, 
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depois, segundo o PC. Finalmente, a 19 de março de 2020, foram divulgadas orientações específicas 

para as farmácias comunitárias, preconizando precisamente o papel que a farmácia deve ter enquanto 

estabelecimento e serviço capaz de auxiliar na luta contra a propagação da COVID-19. Essa luta 

significava a garantia da segurança da sua equipa, dos seus utentes, ao mesmo tempo que se 

continuava a assegurar um serviço de qualidade aos cidadãos 67 e munindo os farmacêuticos 

comunitários de novas responsabilidades, como a dispensa de MSRM a doentes crónicos sem 

apresentação de RM e a possibilidade de cedência de medicamentos de dispensa exclusiva hospitalar. 

Em suma, este pequeno projeto antecipou aquela que seria a resposta das farmácias comunitárias 

a um contexto de pandemia, evidenciando o papel fulcral do farmacêutico comunitário enquanto 

profissional de saúde de primeira linha nesta batalha – quer através de ações de literacia para a saúde 

como aquelas aqui apresentadas, quer através da adoção de funções mais específicas que permitam 

prevenir a infeção.  Identifico como principal limitação desta intervenção o facto de a minha atuação ter 

sido interrompida devido à minha própria interrupção do estágio, que foi impeditivo de ter posto o PC 

em prática na sua plenitude, bem como a impossibilidade de obter feedback sobre os panfletos que 

foram posteriormente entregues aos utentes pela equipa da FSP, a meu pedido. 

3.4 Conclusão 

Apesar de ter sido um projeto de execução relativamente simples, representou um benefício para 

a FSP e para os seus utentes, sobretudo através do timing precoce em que decorreu (de fevereiro a 

início de março), funcionando como um bom ponto de partida para assegurar a resposta mais concreta 

que foi imposta à farmácia num momento posterior mais crítico da pandemia.  

 

PROJETO 2 – EDUCAÇÃO SEXUAL: CONTRACEÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

1. Enquadramento  

É na adolescência que a maioria das pessoas inicia a sua atividade sexual 68 e os adolescentes 

são legalmente considerados um grupo de intervenção prioritária no que concerne à saúde reprodutiva 

e prevenção de infeções sexualmente transmissíveis (IST) 69. Uma educação sexual de qualidade deve 

promover nos jovens o desenvolvimento de competências que lhes permitam tomar decisões 

conscientes e informadas relativamente aos seus comportamentos sexuais, proporcionando-lhes uma 

vivência sexual plena, a nível físico e mental. Uma importante finalidade desta educação é a diminuição 

das consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, nomeadamente as IST e a 

gravidez indesejada 70.  

Desde 2009 que a educação sexual é obrigatória nas escolas portuguesas, sendo possível instituir 

parcerias com profissionais de saúde das unidades de saúde e da respetiva comunidade local para 

auxiliar nesse âmbito 70. Assim, o farmacêutico tem a possibilidade de participar ativamente na 

educação sexual da comunidade em que se insere e de promover as suas valências fora do contexto 

de FC, embora seja uma oportunidade pouco explorada, no geral.  

Foi com esta premissa em mente que surgiu em mim o interesse de preparar uma intervenção no 

âmbito da educação para a saúde sexual, focada nos métodos contracetivos e no seu uso por 

adolescentes, com o objetivo adicional de promover o farmacêutico enquanto profissional de saúde 

perfeitamente capacitado para informar e esclarecer sobre este tema. 
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2. Métodos contracetivos 

2.1 Contraceção hormonal 

2.1.1 Contraceção hormonal oral 

Em Portugal, a pílula contracetiva é o principal método utilizado por 69,7% das mulheres em idade 

fértil, com 88,8% das jovens entre os 15 e os 19 anos a ter usado a pílula contracetiva como principal 

método contracetivo nos 30 dias anteriores 71. Entende-se, assim, a extrema importância e relevânvia 

de informar e aconselhar principalmente sobre este tipo de contraceção.  

A contraceção hormonal oral engloba dois tipos de contracetivos: a contraceção oral combinada 

(COC) e a contraceção oral progestativa (COP).  

2.1.1.1 Contraceção oral combinada  

A COC, geralmente conhecida como “pílula contracetiva”, refere-se a uma diversidade de 

medicamentos contendo associações de estrogénios com progestagénios, nas mais variadas 

concentrações. A primeira COC a surgir no mercado, há várias décadas, continha concentrações 

elevadas quer de estrogénio, quer de progestagénios, ficando o seu uso associado a efeitos adversos 

significativos, estabelecendo-se uma associação dependente da dose de estrogénios com um risco 

cardiovascular evidente, particularmente de ocorrência de tromboembolismo 

72. Atualmente, as 

formulações existentes no mercado são o resultado de diversas modificações, introduzidas ao longo 

dos anos, que mantêm a eficácia contracetiva destes medicamentos, mas aumentando a sua 

tolerabilidade e segurança 72.  

No caso dos estrogénios, o mais usado atualmente é o etinilestradiol (EE), um estrogénio sintético 

de elevada potência, existindo também formulações contendo valerato de estradiol, um derivado de 

estrogénio natural, com um perfil de segurança potencialmente maior que o EE 73. Relativamente aos 

progestagénios, os mesmos podem ser derivados da 19-nortestosterona (levonorgestrel (LVNG), 

gestodeno, desogestrel e nomegestrol), derivados da 17-OH-progesterona (ácido de ciproterona e 

ácido de cloromadinona) e os “novos” progestagénios, derivados da espironolactona (drosperinona e 

dienogest). Estas novas formulações oferecem contraceção eficaz aliada a melhorias no perfil de 

atividade. Como exemplo, os derivados da progesterona têm menor atividade androgénica (evitando 

assim, efeitos secundários como acne, hirsutismo e alterações no metabolismo dos lípidos e hidratos 

de carbono) e os mais recentes, pela sua atividade anti-mineralocorticóide, reduzem a tendência para 

desenvolvimento de edema, por exemplo 74.  

A COC atua primariamente através da inibição da ovulação, principalmente pela supressão da 

secreção de hormona luteinizante (LH) pela hipófise anterior, ação derivada principalmente dos 

progestagénios e pela supressão da secreção de FSH pelos estrogénios. Existem efeitos contracetivos 

adicionais proporcionados pelos progestagénios, incluindo atrofia endometrial e espessamento do 

muco cervical 72, 74. Os estrogénios têm, ainda, uma importante ação a nível da estabilização do 

endométrio, minimizando metrorragias e potenciando a ação progestativa 72. 

Regimes contracetivos 

Os regimes de contraceção podem ser classificados de diversas formas, dependendo da 

combinação de hormonas usadas, da sua dosagem e do tempo de exposição do organismo a essas 

hormonas em cada ciclo menstrual.  
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Os regimes de COC podem ser classificados em monofásicos e multifásicos. Os monofásicos 

fornecem uma dose uniforme e constante quer de estrogénios quer de progestagénios, enquanto que 

nos multifásicos há uma variação na dosagem de uma ou de ambas as hormonas 72. A produção de 

COC multifásica surgiu de uma tentativa de diminuir alguns efeitos metabólicos adversos e de melhorar 

o controlo do ciclo 75, mas na prática os regimes monofásicos continuam a ser preferidos. 

Estes regimes podem, adicionalmente, ser divididos consoante o intervalo livre de hormonas (ILH) 

que proporcionam, ou seja, consoante o tempo em que não ocorre administração de qualquer hormona. 

O regime tradicional é designado de “21/7” ou cíclico, ou seja, numa tentativa de imitar um ciclo normal 

de menstruação, ocorre a administração de hormonas durante 21 dias, seguido de um ILH de 7 dias 

(quer por interrupção da toma, quer pela toma de um placebo), durante o qual irá ocorrer uma 

hemorragia de privação 72. Com o decorrer dos anos, foram surgindo novas alternativas a este regime 

21/7, oferecendo a clínicos e a pacientes a possibilidade de melhor controlar os seus ciclos e diminuir 

a ocorrência de alguns efeitos adversos.  

O regime “24/4” é composto por 24 dias de administração hormonal seguido de um ILH de 4 dias76. 

O regime “84/7” é semelhante, mas permite a ocorrência de apenas quatro hemorragias de privação 

por ano, já que o ILH ocorre somente após 84 dias de administração hormonal.  

Estes tipos de regimes estendidos são seguros e existe evidência que sugere que poderão ser 

inclusive mais eficazes que os regimes tradicionais de “21/7” na supressão da ovulação. Na prática, 

isto traz benefícios para as utentes, já que existe uma eficácia contracetiva potencialmente maior e 

poderão ser especialmente úteis para mulheres mais sensíveis aos efeitos adversos da CHC 21/7 (tais 

como cefaleias, dor pélvica, sensibilidade mamária e inchaço), que ocorrem com mais frequência 

durante o ILH 77. 

Indicações e contraindicações 

A COC é indicada para todas as mulheres – incluindo adolescentes – que procurem um método 

contracetivo seguro, reversível e independente do ato sexual. É, também, indicada em situações nas 

quais os benefícios não contracetivos possam resultar em vantagens terapêuticas 73. No entanto, o 

compromisso diário da toma poderá ser um obstáculo para a eficácia contracetiva nas adolescentes, 

sendo que este grupo é o que mais reporta esquecimentos na toma destes medicamentos 78.  

Embora a COC possa ser usada com segurança em adolescentes, existem algumas 

contraindicações importantes a referir. As contraindicações absolutas para o uso não só de COC, mas 

de contraceção hormonal combinada no geral são: situações de pós-parto, de hemorragias vaginais de 

etiologia desconhecida, hipertensão arterial (pressão sistólica maior ou igual a 160 mmHg e pressão 

diastólica maior ou igual a 90 mmHg), índice de massa corporal maior ou igual a 40 kg/m2, história 

anterior ou algum episódio agudo de tromboembolismo venoso (TEV), doença cardiovascular, diabetes 

não controlada, algumas doenças hepato-biliares, enxaqueca com aura e cancro da mama 
73.    

Efeitos adversos e riscos 

Existem alguns efeitos adversos associados à toma de COC, nomeadamente: metrorragias, 

náuseas e vómitos, sensibilidade mamária, cefaleias, entre outros. Estes sintomas geralmente são 

transitórios, desaparecendo nos primeiros meses de utilização, contudo, representam uma das 
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principais razões para o abandono dos COC, pelo que é importante o devido aconselhamento e a 

proposta de alterações terapêuticas caso persistam 72, 73.  

Os maiores riscos associados à toma de COC prendem-se com o desenvolvimento de alguns tipos 

de cancro e de certos eventos cardiovasculares.  

A relação entre a toma de COC e desenvolvimento de cancro da mama em mulheres jovens é 

uma questão controversa. Embora muitos estudos epidemiológicos sugiram não haver qualquer tipo de 

associação 79, este tipo de contracetivos podem ser cofatores suscetíveis de interagirem com outras 

causas primárias que possam estimular o desenvolvimento de cancro da mama 73. No entanto, este 

aparente risco acrescido é baixo e parece ser temporário, estando limitado a uso recente ou atual 73, 79. 

Após suspender a COC 10 ou mais anos, o risco é idêntico ao risco de mulheres que nunca usaram o 

método 73.  

Há estudos que apontam que o uso atual ou recente (menor que cinco anos) de COC está 

associado a um risco acrescido de desenvolvimento de cancro cervical 79, mas existem cofatores de 

risco como múltiplos parceiros, exposição ao vírus do papiloma humano e tabagismo que podem ser 

origem de viés 73.  

Relativamente a risco cardiovascular, existe um risco relativo três a cinco vezes maior de 

ocorrência de TEV em utilizadoras de COC, no geral 79, ainda que entre mulheres jovens e saudáveis 

seja muito baixo. Contudo, existe um risco acrescido no primeiro ano de utilização e em mulheres com 

outras condições associadas, tais como trombofilia. Outros fatores que contribuem são tabagismo, 

obesidade, síndrome do ovário poliquístico e idade mais avançada 79. O risco de TEV está associado 

ao componente de estrogénio, no entanto, como diferentes progestagénios apresentam características 

específicas que exacerbam o efeito estrogénico, o aumento de risco de TEV não é igual para todas as 

combinações 73.  

A ocorrência de acidente vascular cerebral e enfarte do miocárdio é atualmente raro entre 

utilizadoras de COC, embora o risco seja maior do que entre mulheres não utilizadoras 73. As 

combinações contendo LVNG e 30 µg de EE parecem ser mais seguras 80.  

Interações medicamentosas 

O metabolismo da COC é acelerado por qualquer fármaco indutor da atividade das enzimas 

microssomais hepáticas. A terapia concomitante com alguns anticonvulsivantes (particularmente 

fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato e oxcarbazepina) não é recomendada, 

pelo risco de diminuir a eficácia da COC. Por outro lado, a toma concomitante de lamotrigina com COC 

diminui as concentrações plasmáticas de lamotrigina, podendo expor a utilizadora ao risco de crises 

convulsivas 80.  A rifampicina é o único antibiótico com evidências de diminuir a concentração sérica de 

EE e progestagénios 80, embora a associação de antibióticos com COC seja uma questão 

frequentemente levantada pelas utilizadoras.  

Existem vários antivíricos com potencial para interagir com os COC, tais como alguns inibidores 

da protease (por exemplo, a associação de lopinavir com ritonavir) que podem diminuir os níveis 

sanguíneos de EE 81.  

Existe ainda evidência que a administração concomitante de Erva de São João (Hypericum 

perforatum) poderá diminuir a eficácia contracetiva da COC, num mecanismo que se pensa ser 
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mediado pela indução do citocromo P450, sendo que este efeito seria dependente da dose, que varia 

muito entre as preparações encontradas no mercado 80.  

Efeitos benéficos não contracetivos 

Tal como referido anteriormente, a COC apresenta inúmeros efeitos benéficos não relacionados 

com a contraceção. A COC é frequentemente usada em mulheres com queixas relacionadas com o 

ciclo menstrual, tais como oligomenorreia associada à síndrome do ovário poliquístico, enxaquecas 

associadas ao período, síndrome pré-menstrual e hipermenorreia 79. A COC é também útil em mulheres 

que sofrem de dor pélvica (associada a endometriose, por exemplo) e dismenorreia, sendo 

frequentemente prescritos a mulheres com história de quistos ováricos dolorosos, como tentativa de 

suprimir a ovulação e a consequente formação de novos quistos. A COC auxilia ainda na redução das 

manifestações dermatológicas do hiperandrogenismo, em especial acne e hirsutismo 79.   

O uso de COC está associado a um efeito protetor contra cancro do ovário e do endométrio, sendo 

que este efeito pode durar até cerca de trinta anos 79.   

2.1.1.2 Contraceção oral progestativa 

A contraceção oral progestativa (COP), comumente conhecida como “minipílula”, deve ser 

aconselhada como método de primeira linha em adolescentes com contraindicações para o uso de 

estrogénios 82. No mercado português, existem várias formulações contendo 75 µg de desogestrel.  A 

COP atua essencialmente por inibição da ovulação 73, mas também pelos outros efeitos já referidos 

atribuídos aos progestagénios, como o aumento da viscosidade do muco cervical. A COP é 

administrada num regime contínuo, com a toma de um comprimido a cada 24 horas, sem paragens 

entre ciclos ou embalagens. 

 A COP apresenta como vantagens o seu risco tromboembólico e efeito metabólico reduzido, mas 

tem efeitos secundários marcados, nomeadamente mudanças no padrão da hemorragia, mastodinia, 

cefaleias, alterações de peso, náusea, acne e alterações de humor 73, 83, podendo ser motivo para uma 

fraca adesão à terapêutica, especialmente entre adolescentes. 

2.1.2 Contraceção hormonal injetável 

A contraceção hormonal injetável (progestativa) representa uma opção de contraceção de longa 

duração, reversível e de baixo custo. Em Portugal, a única formulação comercialmente disponível é 

uma suspensão injetável de 150 mg/ml de acetato de medroxiprogesterona. A administração é 

intramuscular, com a libertação lenta do princípio ativo, resultando em níveis baixos mas persistentes 

em circulação. O pico dos níveis plasmáticos é atingido 4 a 20 dias após a injeção, diminuindo depois 

gradualmente e permanecem relativamente constantes durante dois a três meses 84.  

Em adolescentes, este é um método que deverá apenas ser considerado quando outros não 

podem ser usados, e apenas de uma forma transitória, já que existe a possibilidade de poder afetar o 

pico de massa óssea da adolescente. A medroxiprogesterona, através da inibição da secreção de 

gonadotropinas, inibe a produção ovárica de estradiol. Em estados hipoestrogénicos, a rebsorção 

óssea excede a formação óssea, resultando numa diminuição da densidade mineral óssea 85.  
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2.1.3 Contraceção hormonal – implante 

O implante disponível no mercado português corresponde a uma FF subcutânea contendo 68 mg 

de etonogestrel, podendo ser utilizado durante 3 anos. Este é um método de elevada eficácia 

contracetiva, se for inserido corretamente e no momento recomendado 73, 82.   

O implante é um método contracetivo de longa duração e reversível, sendo considerado um 

método de primeira linha para adolescentes com necessidade de um método cuja eficácia seja 

independente do seu correto uso e que tolerem alguns dos seus efeitos adversos, destacando-se as 

hemorragias imprevisíveis, cefaleias e acne 82. 

2.1.4 Contraceção hormonal – anel vaginal 

O anel vaginal é um método contracetivo contendo uma combinação de um estrogénio e de um 

progestagénio, formulada num sistema de libertação vaginal. No caso concreto do mercado português, 

existem disponíveis formulações contendo uma associação de 11,7 mg de etonogestrel com 2,7 mg de 

EE, que corresponde a uma libertação, em média, de 0,120 mg e 0,015 mg, respetivamente, ao longo 

de 24 horas, sendo que este efeito se mantém durante três semanas 86. Após estas três semanas, o 

anel deve ser removido e ser inserido um novo na semana seguinte, sendo que nessa semana de 

pausa irá ocorrer a hemorragia de privação.  

O seu mecanismo de ação, contraindicações, efeitos adversos e efeitos benéficos não 

contracetivos são semelhantes à COC.  

O anel vaginal é um método que apresenta elevada eficácia. Para além dos efeitos benéficos não 

contracetivos já referidos, tem a vantagem de ser de uso mensal, facto particularmente relevante para 

aumentar a adesão à terapêutica numa população adolescente. A única desvantagem deste método 

em concreto para algumas adolescentes poderá ser a necessidade de introdução vaginal 82, bem como 

efeitos adversos relacionados com a aplicação local, como vaginite e leucorreia, embora estes 

geralmente não sejam motivo de descontinuação 83.  

2.1.5 Contraceção hormonal – sistema transdérmico 

Os sistemas transdérmicos de contraceção hormonal (“adesivos” ou “selos”) são um método de 

contraceção combinada, sendo que a forma disponível em Portugal contém 6 mg de norelgestromina 

e 600 mg de EE (correspondendo à libertação média de 203 µg e 33,9 µg durante 24 horas de cada 

componente, respetivamente).  Este é um sistema de uso semanal, trocando-se uma vez por semana 

durante 3 semanas, sendo que há uma pausa na quarta semana, na qual irá ocorrer uma hemorragia 

de privação.  

O seu mecanismo de ação, contraindicações e efeitos benéficos não contracetivos são 

semelhantes aos COC, sendo que nalgumas mulheres ocorrem reações de irritação cutânea local 82. 

2.2. Contraceção intrauterina 

2.2.1 Sistemas intrauterinos hormonais 

Os sistemas intrauterinos hormonais (SIU) são dispositivos de libertação intrauterina de LVNG em 

diferentes dosagens (existem formulações contendo 52 mg, 19,5 mg ou 13,5 mg de LVNG). A inserção 

deste dispositivo deve ser sempre assegurada por um profissional médico, preferencialmente com 

experiência na área. Antes desta colocação, deve ser realizada uma avaliação da história clínica, um 

exame geral e ginecológico 73 e fazer rastreio de clamídia 82. A colocação do dispositivo não é 
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dependente deste resultado, nem um resultado positivo implica a remoção do SIU –  apenas o 

tratamento da doença. É necessário, ainda, a assinatura de um documento indicativo ao consentimento 

informado por parte da paciente (ou responsáveis legais, no caso de se se tratar de um menor de 16 

anos). 

As vantagens deste método são a longa proteção contracetiva que confere (de 3 a 5 anos, 

dependendo do SIU escolhido), a sua elevada eficácia contracetiva e os benefícios não contracetivos 

que confere, particularmente a redução do fluxo menstrual (com possível amenorreia, no caso dos SIU 

contendo 52 mg de LVNG), diminuição da dismenorreia e tratamento de dor pélvica relacionada com 

endometriose 87. O facto de serem altamente custo-efetivos, não interferirem com a atividade sexual e 

reduzirem o risco de cancro cervical e ovárico são também vantagens importantes 88. 

A ação contracetiva do SIU deve-se a vários mecanismos de ação. Por um lado, aquando da 

inserção deste dispositivo, ocorre uma reação de corpo estranho – aquando da exposição do útero a 

este corpo estranho, ocorre uma reação inflamatória estéril que resulta num ambiente tóxico e 

desadequado para o esperma e óvulo, acabando por impedir a implantação. Ocorre, ademais, uma 

ativação enzimática e produção de péptidos citotóxicos que levam à inibição da mobilidade do esperma 

e a sua sobrevivência geral, culminando na sua fagocitose 88. O SIU, devido ao seu componente 

progestativo, leva ao espessamento do muco cervical, libertação do endométrio e atrofia glandular 88. 

Contraindicações importantes para o uso deste método são gravidez, malformações ou anomalias 

uterinas, doença inflamatória pélvica (atual ou nos três meses anteriores), metrorragias com etiologia 

não esclarecida e carcinoma da mama com recetores progestativos positivos 73.  

É importante advertir a utilizadora para alguns efeitos indesejáveis relacionados com o 

progestagénio, já anteriormente discutidos, a possibilidade de ocorrência de quistos funcionais do 

ovário e riscos associados à utilização, embora pouco frequentes, como perfuração uterina, infeção e 

expulsão do dispositivo (mais comum no primeiro ano de uso) 73. A necessidade de realizar consultas 

frequentes para garantir o correto posicionamento do dispositivo poderão constituir um obstáculo para 

algumas mulheres, particularmente adolescentes. 

2.2.2 Dispositivos intrauterinos não hormonais  

O dispositivo intrauterino (DIU) não hormonal é um pequeno dispositivo de polietileno em forma 

de “T” ou “U”, com uma parte superficialmente revestida por cobre. A colocação do DIU pressupõe as 

mesmas condições descritas em 2.2.1 para o SIU. Não existindo nenhum efeito hormonal, o seu 

mecanismo de ação está relacionado com o efeito de corpo estranho no útero, sendo que o cobre 

aumenta a resposta inflamatória anteriormente descrita 88.  

As vantagens da escolha do DIU sobre outros métodos contracetivos, particularmente o SIU, 

prendem-se com o facto de permitir uma contraceção de longa duração (que, para alguns dispositivos, 

chega a atingir os 10 anos de proteção), independente de hormonas e com a possibilidade de evitar a 

amenorreia ou metrorragias, comuns com o SIU. Adicionalmente, o DIU pode funcionar como CE até 5 

dias depois da relação sexual desprotegida 
87. Como desvantagens, apresenta as alterações no padrão 

de hemorragia, especialmente nos primeiros três a seis meses de utilização 87, havendo aumento do 

fluxo menstrual em mais de 50% dos casos, com probabilidade de dismenorreia 73. As contraindicações 
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são as mesmas que as apresentadas para o SIU, com a adição de Doença de Wilson ou alergia ao 

cobre 73. 

2.3 Métodos de barreira  

Os métodos de barreira referem-se a diversos produtos, nomeadamente o preservativo masculino, 

preservativo feminino e o diafragma (que deve ser sempre usado com um espermicida, considerado 

um método de barreira químico). Dada à fraca presença no mercado português do preservativo 

feminino e do diafragma, foi apenas abordado o uso do preservativo masculino (PM), embora os outros 

dois tenham sido apresentados aos alunos como uma opção. 

2.3.1 Preservativo masculino 

O PM, se usado isoladamente, não é dos métodos mais eficazes disponíveis. No entanto, é a 

única opção que efetivamente previne contra as IST, sendo fulcral transmitir aos adolescentes a 

importância do seu uso em combinação com um outro método contracetivo – a chamada “dupla 

proteção”. O PM é o método mais usado pelos jovens portugueses na faixa etária dos 15 aos 19 anos 

78, com 68,5% dos jovens de 10º ano que já tinham tido relações sexuais a relatar o uso de PM na 

última relação sexual 89. O PM está amplamente disponível em farmácias, parafarmácias, centros de 

saúde e outras superfícies comerciais, sendo o método mais facilmente acessível à população. 

Aconselhar sobre o seu correto uso é fundamental para aumentar a eficácia do método, que é muito 

dependente da forma de utilização e da experiência dos utilizadores.  

O PM pode ser usado com segurança por todos, exceto nos indivíduos com alergia ao látex, que 

pode variar desde uma irritação ligeira até a uma reação alérgica grave. Em alguns casos, mudar a 

marca do PM pode resolver a situação; noutros casos, poderá ser necessário evitar PM com látex. 

Existem, como alternativas, preservativos de poliuretano e outros plásticos, mas geralmente 

apresentam um custo maior, menor proteção contra IST e uma taxa de rutura e deslocação superior 

aos de látex 73.  

O PM atua formando uma barreira que evita o contacto direto com sémen, lesões genitais e com 

corrimentos penianos, vaginais ou anais. Relativamente à proteção contra IST, é relevante referir, 

aquando do aconselhamento, que o uso de PM reduz imensamente a transmissão de infeções como 

gonorreia, clamídia, tricomoníase, hepatite B e infeção pelo vírus da imunodeficiência humana. 

Contudo, no que concerne infeções transmitidas através da pele e mucosas (como é o caso das 

infeções pelo vírus do herpes simples e vírus do papiloma humano, sífilis e cancroide, por exemplo) é 

importante acautelar que o PM só funciona caso cubra a área infetada 90. 

Existem várias estratégias efetivas na promoção de um correto uso do PM, que vão desde 

aconselhar sobre o seu uso correto e consistente, qualquer que seja a natureza do ato sexual (vaginal, 

anal ou oral), até incentivar utilizadores com pouca experiência a treinar em modelos 90. É ainda 

importante informar que os PM de látex podem ser usados com lubrificantes à base de água e com 

uma grande maioria dos lubrificantes à base de silicone, mas que lubrificantes à base de óleo e 

preparações medicamentosas de base oleosa podem reduzir a integridade dos PM de látex, facilitando 

a sua rutura 90. 
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2.4. Contraceção de emergência  

A CE é o único método que pode evitar uma gravidez indesejada após uma relação sexual não 

protegida (RSNP) ou indevidamente protegida, estando, portanto, indicada nesses casos ou em casos 

de crime contra a autodeterminação sexual numa mulher que não use métodos contracetivos 

hormonais 91. 

Em Portugal, existem disponíveis três opções para a CE: o DIU, o acetato de ulipristal (AUP) e o 

LVNG. Estes (excetuando o AUP) são disponibilizados gratuitamente nos centros de saúde, no seu 

funcionamento normal, nas consultas de planeamento familiar, nas consultas de ginecologia e 

obstetrícia dos hospitais e nos centros de atendimento de jovens protocolados com o SNS, segundo 

disposto na Lei n.º 12 de 29 de maio de 2001 92.  Nas farmácias, o AUP e o LVNG podem ser comprados 

sem necessidade de prescrição médica, sendo que as formulações contendo AUP correspondem a 

MNSRM-EF.  

2.4.1 DIU 

O DIU é, de todos os disponíveis, o método de CE mais eficaz, com uma taxa de falha de 0,04 a 

0,19%, já que atua na fase pré-ovulatória, ovulatória e pós-ovulatória, ao impedir a fertilização e criando 

condições adversas para a implantação do ovo 91, como já discutido em 2.2.2. É particularmente 

indicado para mulheres que usam repetidamente a CE, já que pode ser mantido como método 

contracetivo normal até 10 anos depois da sua inserção 91. O DIU pode ser usado nos 5 dias (120 

horas) após a RSNP, sendo a sua eficácia semelhante ao longo deste período.  

2.4.2 Acetato de ulipristal 

O AUP é um MNSRM-EF usado como CE quando administrada uma dose única de 30 mg por via 

oral. Trata-se de um modulador seletivo do recetor de progesterona, funcionando como um agonista 

parcial nos recetores de progesterona 74,sendo que o seu mecanismo de ação está relacionado com a 

inibição ou atraso da ovulação através da supressão do pico de LH 93. O AUP atua quer na fase inicial 

quer tardia do pico pré-ovulatório de LH, podendo atrasar a ovulação por um período de 5 dias, 

correspondente ao tempo médio de vida dos espermatozóides no trato genital 91. É considerado o 

segundo método de CE mais eficaz, podendo ser usado nos 5 dias (120 horas) após a RSNP, sendo 

que a sua eficácia se mantém praticamente a mesma dentro desta janela temporal. O AUP não deve 

usado se a mulher estiver sob terapêutica crónica que aumente o pH gástrico (tais como antiácidos, 

antagonistas dos recetores H2 ou inibidores da bomba de protões), se a mulher sofrer de asma grave 

tratada por um glucocorticóide, ou no caso de uma terapêutica atual ou nos 28 dias anteriores com 

medicamentos indutores da CYP3A4 91, 93.  

2.4.3 Levonorgestrel  

O LVNG é usado como CE quando administrado como uma toma única de 1,5 mg por via oral. 

Sendo um progestagénio, atua na fase pré-ovulatória precoce por inibição da libertação de LH 

hipofisária, não tendo qualquer efeito se já se tiver iniciado o pico de LH 91. De todos os métodos de CE 

é o menos eficaz, sendo tanto menos eficaz quanto mais tempo se tenha passado desde a RSNP, 

podendo ser administrado no máximo de 72 horas após a RSNP 91.  
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2.4.4. Aconselhamento farmacêutico e dispensa de CE 

A indicação farmacêutica para a CE oral deve ser feita aquando de qualquer pedido de CE ou 

após um pedido de ajuda relativo à possibilidade de ocorrência de uma gravidez não planeada, 

incluindo situações de falha na contraceção. Cabe ao farmacêutico identificar a utente, a situação e 

detetar eventuais situações que requeiram referenciação à consulta médica, como uma potencial 

gravidez, historial de gravidez ectópica, asma grave tratada com glucocorticóides orais, doença 

hepática grave, síndromas de má absorção severos e patologia de coagulação 94. Caso se possa 

prosseguir com a dispensa, o farmacêutico deve selecionar a CE oral mais adequada tendo em conta 

a informação sobre a paciente e o tempo decorrido desde a última RSNP.  

Mais importante que a dispensa do medicamento em si, é a informação que o farmacêutico deve 

partilhar relativamente à CE. A CE é segura de ser usada por todas as mulheres que obedecem aos 

seus critérios de administração – incluindo adolescentes 95. Não é necessário realizar qualquer exame 

antes de usar a CE nem nenhuma consulta após o uso da mesma 91.  Alguns dos efeitos adversos que 

poderão ocorrer após a toma de CE oral são cefaleias, vómitos, tonturas, náuseas, sensibilidade 

mamária e dores pélvicas, pelo que no caso de vómitos que ocorram 3 horas após a administração de 

CE deve-se repetir a toma, antecipada por um antiemético 91.  

Relativamente à repetição do uso de CE, a mesma deve ser usada sempre que existir um risco 

de uma gravidez indesejada, não havendo evidências de dano resultante do seu uso repetido 95. O uso 

de LVNG é seguro e pode ser repetido no mesmo ciclo, dado que tenham passado 72 horas desde a 

última toma 91. Quanto ao AUP, deve-se evitar repetir a sua toma no mesmo ciclo, pelo menos, mas 

pode ser repetido com segurança no mesmo ano 91. 

É importante informar a mulher de que poderão haver alterações relativamente ao próximo ciclo 

menstrual, podendo atrasar, adiar ou não sofrer alterações. Deve, ainda, ser aconselhada a realização 

de um teste imunológico de gravidez após 3 semanas de amenorreia depois da toma de CE 91. 

Apesar de ser segura, a CE não deve ser usada como contraceção regular, devido à sua baixa 

eficácia. A dispensa de CE é um momento-chave para promover um correto uso dos métodos 

contracetivos, especialmente se a dispensa de CE for recorrente para determinada utente. Após a toma 

de LVNG, a mulher pode retomar a contraceção no mesmo dia (exceto o SIU), devendo associar um 

método de barreira durante os 2, 7 ou 9 dias seguintes, conforme a utente habitualmente tome COP, 

contraceção hormonal combinada exceto Qlaira® ou Qlaira®, respetivamente. Após a toma de AUP, 

deve-se esperar 5 dias antes de retomar qualquer método contracetivo e associar método de barreira 

nos 14 dias seguintes 95. 

3. Aconselhamento sobre contraceção ao adolescente 

Os métodos contracetivos anteriormente abordados podem ser usados pela maioria dos 

adolescentes, segundo os critérios referidos, já que a idade, por si só, não representa contraindicação 

ao uso de nenhum 73. Contudo, os métodos naturais (particularmente, métodos com base no calendário, 

métodos baseados na observação de sinais e sintomas e coito interrompido) não são recomendados 

nesta faixa etária pela sua baixa eficácia, facto que é agravado pelas irregularidades do ciclo menstrual 

nesta faixa etária 73. Por outro lado, a contraceção definitiva (cirúrgica) deve ser considerada apenas 

em situações muito particulares 73, daí não terem sido objeto de atenção nesta intervenção.  
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O aconselhamento contracetivo para o adolescente deve ser realizado considerando as 

necessidades, expectativas, condições médicas e contexto psicossocial do mesmo, promovendo-se a 

responsabilização do adolescente e da sua escolha 68. Para que isto possa ser uma realidade, é de 

extrema importância transmitir a informação anteriormente apresentada de uma forma clara e concisa, 

ao mesmo tempo que se destroem mitos e dúvidas que poderão pôr em causa a correta adesão à 

terapêutica por parte de um adolescente.  

Algumas questões que podem surgir frequentemente por parte de um adolescente são: 

Posso ter acesso gratuito a métodos contracetivos? O acesso gratuito a métodos contracetivos é 

garantido no âmbito das consultas de planeamento familiar, em hospitais com serviço de ginecologia e 

ou obstetrícia integrados no SNS e em centros de saúde/unidades de saúde familiar 69. A lista de 

métodos contracetivos disponibilizados gratuitamente pelo SNS 96  encontra-se disponível no anexo 12.  

Quais são os métodos contracetivos mais eficazes? Os métodos mais eficazes, de acordo com o 

risco de gravidez associado (neste caso definido como o número de mulheres em cada 100 que tiveram 

uma gravidez indesejada no primeiro ano com uso típico do método) são as duas formas de 

contraceção intrauterina e o implante. Os contracetivos injetáveis, orais, transdérmicos e de libertação 

vaginal são moderamente eficazes, com o PM a ser um dos menos eficazes 83, 97. 

Como devo proceder em caso de esquecimento na toma da pílula? A probabilidade de ocorrência 

de uma gravidez após o esquecimento de tomar o contracetivo depende de quantos comprimidos foram 

esquecidos e em que momento do ciclo. Define-se esquecimento de um comprimido se decorreram 

mais de 24 horas desde o momento em que devia ter sido tomado. Se apenas se esqueceu um 

comprimido, em qualquer fase do ciclo, deve-se tomá-lo o quanto antes (mesmo que isso implique 

tomar dois comprimidos de seguida), não sendo necessária proteção adicional. No caso de 

esquecimento de dois ou mais comprimidos, deve-se tomar o último comprimido o quanto antes e 

associar um método de barreira nos sete dias seguintes. Em caso de RSNP nos últimos sete dias e 

esquecimento de dois ou mais comprimidos na primeira semana do blister, poderá ser necessária CE. 

Caso estes dois comprimidos tenham sido esquecidos na terceira semana (dias 15 a 21 de um ciclo de 

28 dias), a mulher deve ignorar a paragem de 7 dias e começar imediatamente o blister seguinte, sem 

pausa 73, 80. No caso da pílula contendo valerato de estradiol, deve-se respeitar o fluxograma de atuação 

indicado no folheto informativo do medicamento 73.  

A pílula afeta a minha fertilidade futura? O uso da pílula contracetiva não está associado a 

diminuições da fertilidade, no futuro 72, apesar de o seu uso poder atrasar ligeiramente o tempo 

necessário para conceber. Contudo, um ano após cessação do método, as taxas de conceção variam 

entre os 72 e os 92%, sendo, portanto, equiparáveis à taxa da população geral 72, 80.  

Posso usar a contraceção para controlar a duração e frequência da minha menstruação? Os 

regimes estendidos permitem uma diminuição da frequência das hemorragias de privação, dando às 

mulheres a vantagem de evitarem alguns dos efeitos adversos que se exacerbam neste período, 

discutido anteriormente, ou controlar a sua menstruação por motivos sociais, económicos e/ou 

pessoais. Os regimes de uso estendido e de uso contínuo possibilitam precisamente isto, ao permitir a 

toma de 84 comprimidos ativos por cada dia seguido de uma pausa de 7 dias, onde ocorrerá a 

hemorragia de privação; ou a toma de um comprimido ativo durante o ano todo, sem parar, 
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respetivamente 83. Existe evidência que diminuir o ILH, que é precisamente o que ocorre nestes 

regimes, traduz-se em diversas vantagens, particularmente a de redução da taxa de gravidez 

indesejada devido ao aumento da supressão ovárica resultante, bem como a diminuição de episódios 

de hemorragia de privação, com os consequentes benefícios resultantes para a mulher 77. 

Preciso de fazer algum exame antes de iniciar a contraceção? A não ser o anteriormente descrito 

antes da inserção de qualquer dispositivo intrauterino, não é necessária a realização de qualquer 

exame físico ou ginecológico ao iniciar qualquer um dos outros métodos. No entanto, é recomendado 

a avaliação da PA e do peso e altura para determinação do IMC antes de se escolher um método 

hormonal 82.  

Os métodos contracetivos engordam? O uso de contracetivos hormonais combinados, de forma 

geral, não parece estar associado a alterações significativas do peso – quer aumento, quer diminuição 

79. Contudo, o uso do injetável contendo progestagénio está associado a um aumento de peso da ordem 

dos 1-2 kg/ano 83.    

A pílula do dia seguinte é abortiva? Não. A CE não tem qualquer efeito abortivo, sendo que após 

ocorrer a ovulação (no caso da CE hormonal) ou a implantação (no caso do DIU) estes métodos já não 

têm qualquer efeito numa possível gravidez 91. No caso da administração de CE oral ocorrer enquanto 

já existir uma gravidez em curso, não há evidências de teratogenicidade nem de outros problemas que 

possam afetar a mulher 83.  

4. Intervenção prática 

4.1 Objetivo 

O objetivo essencial deste projeto foi adicionar uma intervenção farmacêutica ao projeto de 

educação sexual de uma turma de 12.º ano. Com foco na informação apresentada nos pontos 

anteriores, tive como objetivo munir esses estudantes com ferramentas para rever alguns 

conhecimentos básicos sobre contraceção, aprofundá-los e, principalmente, esclarecer dúvidas e 

mitos. Ao mesmo tempo, a promoção do farmacêutico como agente de conhecimento e profissional de 

saúde no qual os jovens podem depositar a sua confiança para discussão deste e de outros temas 

funcionou como objetivo secundário inerente ao projeto.  

4.2 Métodos 

Após abordagem de algumas escolas cercanas à FSP de forma infrutífera, e depois de considerar 

outras opções, acabei por conseguir estabelecer um contacto positivo com a Escola Secundária de Rio 

Tinto.  Definidas e caracterizadas as necessidades de duas turmas da escola, segundo uma professora 

com quem discuti a intervenção, chegou-se à conclusão de que poderia ser feita uma intervenção 

inserida em aulas do 12.º ano, na disciplina de Biologia, aquando da abordagem do sistema reprodutor, 

sexualidade e contraceção, contemplada no normal programa da disciplina.  

Esta intervenção ficou inicialmente marcada para dia 25 de março de 2020, e contaria não só com 

a minha presença, como da minha orientadora de estágio. Inicialmente, seria entregue um questionário, 

na semana anterior à apresentação, que sondaria as dúvidas e falsas perceções dos estudantes 

relativamente à contraceção. Posteriormente, no dia combinado, seria então feita uma apresentação 

sobre contraceção, inserida no horário normal de uma das aulas da disciplina, finalizada com um debate 

ativo com os estudantes, focado essencialmente nos resultados do questionário.  
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Devido ao surto de COVID-19 e decreto do estado de emergência (com consequente 

encerramento da escola), este plano inicial teve obrigatoriamente que sofrer drásticas alterações, visto 

que se tornou impossível realizar a intervenção presencialmente.  

Concordei com a professora responsável que realizar o questionário provavelmente não seria 

recebido da melhor forma pelos estudantes, dado o contexto incerto da situação, especialmente com a 

dúvida sobre se se poderia realizar a aula virtualmente na mesma. Assim, selecionei certas dúvidas 

comumente reportadas na literatura, algumas que fui colecionando fruto da minha experiência pessoal 

e profissional, mais algumas geralmente recebidas pela professora, nas aulas. 

Dada a incerteza sobre a data da realização da nova apresentação, combinei com a professora 

que lhe disponibilizaria uma apresentação à distância (anexo 13), que foi criada com recurso ao 

software Microsoft® PowerPoint 2016® MSO, sendo que tirei partido da funcionalidade que permite 

gravar áudio e o ponteiro no ecrã, de forma a criar uma apresentação minimamente dinâmica e 

apelativa. A professora poderia, posteriormente, usar a apresentação quando achasse mais adequado.  

Adicionalmente, requisitei à Reckitt Benckiser Healthcare S.A., detentora da marca Durex®, 90 

kits informativos e promocionais, sob o mote Será uma DST que torna a tua noite inesquecível? Tu 

decides, usa preservativo. Cada kit era composto por um folheto informativo sobre IST (definição, 

caracterização das mais comuns e ainda alguns dados epidemiológicos) e um preservativo, bem como 

a apresentação de alguns produtos da marca (anexo 14). Originalmente pensados para serem 

entregues no final da intervenção presencial, ficou concordado que estes kits seriam por mim entregues 

ao gabinete de saúde da escola, quando fosse seguro e a escola regressasse a um modo de 

funcionamento minimamente habitual. 

4.3 Resultados e discussão 

A impossibilidade de realizar presencialmente esta intervenção foi, evidentemente, a principal 

limitação para o sucesso da mesma, já que se perdeu a oportunidade de debate e de receber feedback 

dos estudantes, que seria essencial para perceber a pertinência de realizar uma atividade como esta. 

Contudo, é possível, ainda, discutir o que resultou deste rápido reajuste, bem como algumas 

perspetivas futuras. 

A gravação da apresentação, que durou cerca de 40 minutos, estava perfeitamente ajustada ao 

tempo da aula (sendo que me tinha sido cedida a possibilidade de usar a totalidade dos 50 minutos da 

aula, se quisesse). O facto de a ter gravado com o software referido permite a edição da mesma slide 

a slide – tornando aquilo que poderia ser uma apresentação estática e convencional num recurso 

flexível, com potencial para ser modificado e melhorado pela professora da disciplina de forma a ter um 

impacto ainda maior no seu público-alvo.   

Ainda com a severa restrição aqui identificada, acredito que esta intervenção teve um resultado 

final positivo. A pertinência do tema em si é facilmente justificada pelos factos apresentados no ponto 

1.Enquadramento do projeto. O tema está integrado no programa da disciplina em causa, e a 

apresentação permitiu atingir alguns importantes objetivos do Referencial de Educação para a Saúde, 

que refere que os alunos do Ensino Secundário devem ser capazes de “distinguir o funcionamento dos 

diferentes métodos contracetivos e a sua adequação às diferentes necessidades” e “integrar a 

utilização do preservativo nas relações sexuais”, bem como “conhecer e saber utilizar os serviços e 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

Farmácia Serpa Pinto 

39 
 

recursos de saúde sexual disponíveis na comunidade” 98, tendo sido este ponto bastante evidenciado 

na apresentação e reforçado pela entrega dos kits. Adicionalmente, creio que o facto de terem sido 

abordados com alguma profundidade todos os métodos contracetivos, com foco na sua eficácia relativa, 

aliada à desconstrução de alguns mitos pode ter contribuído positivamente para que estes jovens, 

juntamente com os seus médicos, consigam escolher um método contracetivo que vá de encontro às 

suas reais necessidades, no futuro.  

A escolha, uso e eventual eficácia da contraceção por adolescentes são influenciados por uma 

miríade de fatores, como sejam questões relativas à eficácia, discrição do método, necessidade de 

intervenção parental, custo, falsas perceções e, no fundo, conhecimento geral sobre todos os métodos 

99, sendo que todos estes pontos foram fortemente abordados, seguindo as recomendações que 

promovem a responsabilização dos jovens no momento da escolha do seu método contracetivo, 

sempre com acompanhamento do seu médico 100. 

Para além da relevância do tema em si para este público-alvo, o facto de ele ser explorado por 

um farmacêutico funcionou quer como objetivo do projeto, quer como uma mais-valia. Já foi referida 

que a educação sexual pode ser promovida por profissionais de saúde pertencentes à comunidade, 

mas, na prática, isto é feito essencialmente por médicos, enfermeiros e psicólogos. Contudo, dada a 

natureza medicamentosa da maioria dos métodos contracetivos, como vimos, e o papel fulcral na 

dispensa de CE, por exemplo, o farmacêutico tem uma oportunidade para intervir na promoção para a 

saúde junto de um público que geralmente não o procura. 

De facto, num estudo de 2015, cujo objetivo foi estudar as práticas contracetivas de cerca de 4000 

mulheres portuguesas, o farmacêutico é apontando como sendo uma fonte de informação sobre 

contraceção muito rara, já que a vasta maioria das mulheres preferiu obter informação junto do seu 

médico de família (52%) ou ginecologista (32,4%), com apenas 9,1% das mulheres inquiridas a citarem 

o farmacêutico como fonte de informação. Para além do mais, neste estudo, os colegas e amigos, bem 

como a internet, surgem antes do farmacêutico como fonte de informação, sendo esta disparidade 

ainda mais evidente sobretudo na faixa etária dos 15 aos 19 anos 78. Um outro questionário realizado 

a uma amostra mais pequena corrobora estes achados, com o farmacêutico a aparecer depois do 

médico, família e internet como fonte de informação sobre contraceção (no caso particular deste estudo, 

contraceção hormonal oral), embora, curiosamente, todas as mulheres inquiridas tenham afirmado 

sentir-se à vontade para discutir questões sobre contraceção com o seu farmacêutico 101. 

Existem vários fatores que possivelmente poderão justificar a baixa procura do farmacêutico como 

fonte de informação sobre contraceção, nomeadamente: alguns ambientes de farmácia comunitária, 

pouco propícios à privacidade e confidencialidade que os utentes procuram na discussão de 

contraceção e outras questões sobre saúde sexual e a perceção do público em geral quanto à 

preparação e competências do farmacêutico sobre esta temática, entre outros 102. Considerando estas 

potenciais barreiras, o farmacêutico deve assumir uma postura ativa na intervenção aquando da 

dispensa de contraceção, seja esta uma nova prescrição ou recorrente, de forma a ajudar o utente a 

atingir a máxima eficácia do seu método contracetivo e detetar eventuais problemas relacionados com 

a medicação que possam estar a pôr em causa o bem-estar da utente ou a eficácia do método, 

eventualmente referenciando para a consulta médica, se necessário 103.  
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4.4 Conclusão 

Atividades formativas como esta, em que o farmacêutico se desloca ativamente às escolas para 

intervir sobre temas relacionados com a saúde sexual, podem ser geradoras de confiança no 

farmacêutico por parte dos jovens, permitindo uma discussão mais aberta e verdadeiramente 

esclarecedora, com todos os benefícios que daí advêm. Apesar de não ter conseguido discutir com os 

estudantes o impacto que a apresentação teve e tampouco a relevância que teve para eles ter sido 

feita por farmacêuticos, espero que a mesma, quando for apresentada, os deixe mais à vontade para 

esclarecerem estas e outras dúvidas junto do seu farmacêutico. Embora não tenha tido obtido feedback 

dos alunos, o feedback por parte da professora responsável pela disciplina com a qual me associei 

para realizar esta atividade foi muito positivo. Acredito, portanto, que poderei ter conseguido incutir no 

corpo docente a vontade de, no futuro, colaborar com outras farmácias da comunidade para a 

realização de projetos similares, efetivando assim o meu objetivo de promover o farmacêutico 

comunitário como agente de saúde pública, em particular no âmbito da educação para a saúde sexual.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Os quatro meses passados na FSP foram absolutamente decisivos na consolidação de grande 

parte do conhecimento teórico e laboratorial que adquiri ao longo do MICF. Contudo, o maior 

ensinamento que levo desta experiência é que este conhecimento técnico-científico, em contexto de 

FC, não é suficiente se não for devidamente articulado com uma série de outras aptidões, descritas na 

primeira parte do presente relatório, das quais destaco a prática do ato farmacêutico e sobretudo a 

relação farmacêutico-utente. Na FSP, consegui melhorar e até dominar vários destes aspetos, sendo 

para isso crucial a boa relação existente entre os diversos membros da equipa e entre a equipa e os 

utentes habituais da farmácia.                                                                                                             

No que concerne aos projetos desenvolvidos, embora não tenha alcançado os resultados que 

pretendia para todos, fiquei com a clara satisfação de ter contribuído, no geral, em prol de um tema que 

me interessa muito, que é a exploração do potencial do farmacêutico enquanto agente ativo na 

promoção da saúde pública e prevenção de doença. 

De forma geral, o balanço final desta experiência é extremamente positivo, tendo aprendido um 

sem-fim de novos conhecimentos e aprimorado de muitos outros, sendo um dos mais importantes o 

facto de terminar o estágio com a noção de que ainda tenho muito por onde aprender e melhorar, sendo 

a constante atualização dos conhecimentos do farmacêutico imperativo para uma prática profissional 

de excelência.   

É impossível terminar este relatório sem referir o impacto que estagiar durante uma pandemia 

teve na minha formação enquanto futura profissional de saúde. Se foi, por vezes, frustrante e aflitivo, 

foi também uma prova da importância do farmacêutico comunitário para a sociedade, bem como 

evidência da rápida e sagaz capacidade de adaptação –  muitas vezes descrita como sendo uma das 

principais qualidades desta classe profissional – garantindo o acesso à medicação e ao 

aconselhamento farmacêutico, apesar de tudo, nunca fechando a porta (ou o postigo) à população.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Cronograma de atividades desenvolvidas durante o estágio curricular na FSP 

 

Atividade dezembro janeiro fevereiro março abril maio 

Armazenamento 
de medicamentos 

e produtos de 
saúde e reposição 

de stocks 
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encomendas 

 
     

Determinação de 
PA e parâmetros 

bioquímicos 

      

Preparação de 
medicamentos 
manipulados 

      

Observação da 
realização das 
encomendas 

diárias 

      

“Fecho do mês”       

Atendimento ao 
público 

     
 

Projeto 1   
 

   

Projeto 2 (à 
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Anexo 2 – Constituição da equipa da FSP e respetivas funções 

 

 Função 

Dra. Lídia Quevedo Proprietária 

Dra. Ana Quevedo Farmacêutica 
Diretora Técnica 

Dra. Joana Quevedo Farmacêutica substituta 
Responsável pelo laboratório 

Dra. Ana Rita Barros Farmacêutica 

Dr. Manuel Reis Farmacêutico 

Dra. Patrícia Fonseca Farmacêutica 

Dra. Rita Secca Farmacêutica 

Dr. Rui Cordeiro Farmacêutico 
Responsável pelo laboratório 

Ana Vales Técnica de Farmácia 

Eduarda Lopes Técnica de Farmácia 
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Anexo 3 – Medicamentos manipulados preparados, respetivas indicações terapêuticas e 

justificação da sua preparação 

 

Medicamento manipulado Indicação terapêutica/uso 
Justificação para a sua 

preparação 

Suspensão oral de propranolol a 
5 mg/ml 

Hipertensão arterial, arritmias 
(pediatria) 

FF indisponível comercialmente 

Pomada de diltiazem a 2% e 
lidocaína a 2% 

Fissuras anais crónicas 
Associação indisponível 

comercialmente 

Suspensão oral de trimetoprim a 
1% 

Profilaxia e tratamento de 
infeções bacterianas, em 
particular do trato urinário 

 
Indisponível comercialmente 

Gel de lidocaína a 2% Anestesia local 
Dosagem indisponível 

comercialmente 

Cápsulas de ivermectina (4, 6 e 
10 mg) 

Escabiose 
FF oral 

indisponível comercialmente 

Gel de testosterona 20 mg/g 
Terapêutica de substituição de 
testosterona no hipogonadismo 

adulto 

FF comercial equivalente 
esgotada no momento. 

Creme de hidroquinona 
associado a gel despigmentante 

comercial 

Redução e prevenção da 
hiperpigmentação 

Prescrição médica 

Pó de enxofre, resorcina, óxido 
de zinco, talco e cânfora 

Afeções dermatológicas Indisponível comercialmente 

Pomada de nitroglicerina a 2% Hemorroidas Dosagem não comercializada 

Cápsulas de 1 g de NaHCO3 Agente alcalinizante Prescrição médica 

Óvulos de 600 mg de ácido 
bórico 

Candidíase vaginal 
Vaginose bacteriana 

Indisponível comercialmente 
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Solução cutânea de minoxidil 
(2%, 5% e 7%) 

 

Alopécia androgénica 

 
 
 

Prescrição por dermatologistas 
muito frequente; PVP menor 
que alternativas comerciais 

Cápsulas de minoxidil a 2,5 mg 
 

Solução de fludrocortisona a 
0,1mg/ml 

Várias indicações em medicina 
veterinária 

Indisponível comercialmente 

Solução oral de benzoato de 
sódio 200 mg/ml 

Tratamento de manutenção de 
hiperamonémia em pacientes 

pediátricos 
Indisponível comercialmente 

Cápsulas de 6 mg de trilostano 
Tratamento de doença de 

Cushing em cães 
Dosagem indisponível 

comercialmente 

 
Emulsão de clotrimazol, 

clindamicina e metronidazol 
Antifúngico e antibacteriano 

Associação indisponível 
comercialmente; médico pediu 

formulação com agente 
emulsivo específico, adequado 
para peles sensíveis e atópicas 

Suspensão oral de ácido 
acetilsalicílico a 50 mg/ml 

 
Como inibidor da agregação 

plaquetária 

 
Dosagem e forma farmacêutica 
indisponíveis comercialmente 

Suspensão oral de 
indometacina a 1% 

 
Artrite reumatoide (pediatria) 

 
Forma farmacêutica indisponível 

comercialmente 

Pomada de enxofre a 6% ou 
10% 

 
Escabiose 

 
Indisponível comercialmente 

Pomada de permetrina a 5% 

Solução oral de hidrato de cloral 
a 10% 

Sedativo e hipnótico (uso 
pediátrico antes de submeter a 
criança a testes de diagnóstico) 

 
Indisponível comercialmente 

Solução de ácido acético a 3% Otite externa Indisponível comercialmente 

Cápsulas de 100 mg de 
dapsona 

Profilaxia e tratamento da lepra Indisponível comercialmente 
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Anexo 4 – Formações assistidas enquanto estagiária na FSP 

 

FORMAÇÃO LOCAL FORMADOR OBSERVAÇÕES 
Formação geral 
sobre todas as 

gamas da 
Bioderma® 

Formação 
interna na 

FSP 

Grupo NAOS 
Portugal 

Cerca de 45 minutos de duração, com 
explicação de todos os produtos nas diversas 

gamas, bem como o aconselhamento 
adequado. 

BioActivo® 
Biloba Forte 100 

mg 

Formação 
interna na 

FSP 
Pharma Nord 

Breve introdução sobre função cognitiva, 
seguida de apresentação do produto 

sustentada em estudos desenvolvidos pela 
marca, de cerca de 15 minutos de duração. 

BioActivo® 
Vitamina D 

Formação 
interna na 

FSP 
Pharma Nord 

Breve introdução teórica sobre a produção de 
vitamina D e sobre os grupos aos quais é 

geralmente recomendada suplementação com 
vitamina D, seguida da descrição da 

formulação do produto. 

Formação geral 
Brill Pharma 

Formação 
interna na 

FSP 

Laboratórios Brill 
Pharma 

Explicação dos vários produtos 
comercializados pela marca, indicados para 
casos de olho seco, alergia ocular, blefarite, 
edema macular diabético, lesão corneal e 

para cuidado das pálpebras. 

CandiSet® 
Formação 
interna na 

FSP 

Gedeon Richter 
Portugal 

Formação breve sobre o produto, como 
aconselhar e qual a vantagem sobre os 

produtos concorrentes existentes no mercado. 

Nurofen® Musc 
Instalações 
da ANF no 

Porto 
RB Healthcare 

Apresentação, com a duração de 2 horas, do 
Nurofen® Musc, um emplastro 

medicamentoso introduzido no mercado no 
início de 2020 e que preconiza a libertação de 

200 mg de ibuprofeno durante 24 horas, 
precedida de uma formação sobre o papel do 
farmacêutico na dor muscoesquelética, onde 

foi abordada fisiopatologia e intervenção 
farmacêutica. 

“Coronavírus 
2019-nCoV- 

Ameaça sem 
Fronteiras - O 
essencial para 

saber 
aconselhar!” 

Instalações 
da ANF no 

Porto 

Dra. Margarida 
Tavares (médica 
infeciologista no 

Centro Hospitalar 
Universitário S. 

João) 

A conferência focou-se em aspetos essenciais 
sobre o que se sabia, na altura, do SARS – 

CoV – 2 e das características clínicas da 
infeção, sendo abordados também alguns 
pontos fulcrais sobre a sua epidemiologia. 

 

Masterclass 
Avène® 

Instalações 
da sede da 
marca no 

Porto 

Pierre Fabre 
Dermo-

Cosmétique 
Portugal 

Com a duração de um dia de trabalho, foram 
exaustivamente apresentadas todas as gamas 

da marca, com apresentação de algumas 
novidades. A mais-valia desta formação 

prendeu-se com a ativa discussão gerada 
entre a formadora e os participantes, que 

permitiu perceber a aplicação e aceitação dos 
produtos entre os utentes das farmácias 
participantes, bem como experimentar 

praticamente todos os produtos. 

Eucerin® e 
Hansaplast® 

BessaHotel 
Boavista 

Beiersdorf 

Apresentação da visão global da marca, 
seguida de uma formação de cerca de 2 horas 

sobre as gamas da marca Eucerin® e cerca 
de 20 minutos de formação sobre a marca 

Hansaplast®. 
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Anexo 5 – Questionário realizado aos utentes da FSP 
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Anexo 6 – Panfleto entregue sobre o SARS-CoV-2 
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Anexo 7 – Apresentação em PowerPoint® dirigida à equipa da FSP sobre a COVID-19  
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Anexo 8 – Ficha de preparação da SABA, adaptada da ficha de preparação disponibilizada 

pelo LEF. 65 
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Anexo 9 – Fotos das embalagens finais contendo SABA preparadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À esquerda, embalagens de 50 ml e à direita embalagens de 100 ml de SABA. 

Embalagens de SABA preparadas dispostas na zona de atendimento, junto a outras 

soluções antisséticas e desinfetantes comercializadas. 
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Anexo 10 – Rótulo da SABA 
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Anexo 11 – Ficha técnica de um dos lotes de SABA preparados  
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Anexo 12 – Lista de métodos contracetivos disponibilizados gratuitamente pelo SNS 

(adaptado da tabela anexa ao Despacho n.º 10342/2015. 96)  

  

    Tipo de contraceção Medicamento ou dispositivo médico 

Hormonal oral combinada 

Acetato de ciproterona/etinilestradiol (2mg/0,035mg) 

Etinilestradiol/levonorgestrel (0,02 mg/0,1 mg) 

Etinilestradiol/levonorgestrel (0,03 mg/0,15mg) 

Etinilestradiol/gestodeno (0,02 mg/ 0,075 mg) 

Etinilestradiol/gestodeno (0,03 mg/ 0,075 mg) 

Etinilestradiol/desogestrel (0,02 mg/ 0,15 mg) 

Etinilestradiol/desogestrel (0,03 mg/ 0,15 mg) 

Hormonal oral progestativa Desogestrel (0,075 mg) 

Hormonal injetável Acetato de medroxiprogesterona (150 mg) 

Hormonal – implante Etonogestrel (68 mg) 

Hormonal – anel vaginal Etinilestradiol/etonogestrel (0,015mg/24h / 0,12 mg/24h) 

Sistema de libertação 
intrauterina 

Levonorgestrel (52 mg) 
Levonorgestrel (13,5 mg) 

Dispositivo intrauterino de 
cobre 

Em U 375 
Em T 380 

Métodos de barreira 
Preservativos masculinos 
Preservativo extra forte 

Contraceção de emergência Levonorgestrel (1,5 mg) 
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Anexo 13 – Dispositivos da apresentação sobre métodos contracetivos  
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Anexo 14 – Kits informativos e comerciais da autoria da Reckitt Benckiser Healthcare S.A. 

disponibilizados aos alunos.  
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RESUMO 

 

Um estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar é uma vertente opcional da Unidade 

Curricular Estágio, do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, sendo que optei por realizar 

três meses de estágio curricular nesta área no Hospital Clínic Universitari de València (Espanha) ao 

abrigo do programa Erasmus+.  

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades por mim realizadas durante 

esses três meses de estágio, no qual pude rotar por diferentes áreas da farmácia hospitalar, 

nomeadamente cuidados farmacêuticos ao paciente externo, distribuição de medicamentos em 

dose unitária, ensaios clínicos, farmacocinética clínica e farmacotecnia. Em cada secção, encontra-

se descrita o seu âmbito e normal funcionamento, as tarefas que efetivamente desempenhei em 

cada secção e a discussão de alguns casos práticos. Ademais, descrevo algumas atividades 

formativas em que tive oportunidade de participar, fora do âmbito da normal rotina do meu estágio. 

 

  



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

Hospital Clínico Universitário de Valência  

v 
 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS ........................................................................................................ iii 

RESUMO .......................................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................ vi 

LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................................ vii 

1. INTRODUÇÃO ...............................................................................................................1 

2.  UNIDADE DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS A PACIENTES EXTERNOS ................2 

2.1 Procedimento de trabalho........................................................................................3 

2.2 Atividade desenvolvida ............................................................................................4 

2.3 Casos práticos.........................................................................................................4 

3. UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DOSE UNITÁRIA ................5 

3.1 Procedimento de trabalho........................................................................................5 

3.2 Atividade desenvolvida ............................................................................................7 

3.3 Casos práticos.........................................................................................................8 

4. UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS ..............................................................................9 

4.1 Procedimento de trabalho........................................................................................9 

4.2 Atividade desenvolvida ..........................................................................................11 

5. UNIDADE DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA .............................................................12 

5.1 Procedimento de trabalho......................................................................................12 

5.2 Atividade desenvolvida ..........................................................................................15 

5.3 Caso prático ..........................................................................................................16 

6. UNIDADE DE FARMACOTECNIA ...............................................................................16 

6.1 Procedimento de trabalho......................................................................................17 

6.2 Atividade desenvolvida ..........................................................................................18 

7. ATIVIDADES EXTRA-ESTÁGIO ..................................................................................18 

8. CONCLUSÃO ..............................................................................................................20 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................21 

ANEXOS ..........................................................................................................................23 



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

Hospital Clínico Universitário de Valência  

vi 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de registo de terapêutica individual de um paciente do serviço de 

oncologia/hematologia. ....................................................................................................23 

Anexo 2 – Ficha informativa fornecida ao paciente na dispensa de capecitabina. ..........24 

Anexo 3 – Página principal usada pelo programa PROA. ...............................................26 

Anexo 4 – Exemplo de recomendação por parte do farmacêutico no âmbito do programa 

PROA. .............................................................................................................................27 

Anexo 5 – Pré-tratamento a que são submetidos os fármacos imunossupressores no 

laboratório de farmacocinética clínica. .............................................................................28 

Anexo 6 – Diluições recomendadas em função do esquema de administração de 

metotrexato ......................................................................................................................29 

Anexo 7 – Valores hipotéticos de futuras concentrações sanguíneas de digoxina no caso 

de se manter o esquema posológico atual do paciente. ...................................................30 

Anexo 8 – Previsão dos valores de concentração sanguínea de digoxina no caso de 

ajuste segundo a recomendação farmacêutica. ...............................................................31 

Anexo 9 – Exemplo de procedimento normalizado de trabalho para a preparação de uma 

suspensão oral de omeprazol a 2mg/ml. ..........................................................................32 

Anexo 10 – Exemplo de procedimento normalizado de trabalho para a preparação de 

uma solução para aftas bucais sem lidocaína. .................................................................33 

 

 

 

 

 

 

  

  



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

Hospital Clínico Universitário de Valência  

vii 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

EC 

FF 

HCUV 

PROA 

SF 

UDMDU 

UFPE 

Ensaios Clínicos 

Forma farmacêutica 

Hospital Clínico Universitário de Valência 

Programa de Otimização do Uso de Antibióticos 

Serviços Farmacêuticos 

Unidade de Dispensa de Medicamentos em Dose Unitária 

Unidade de Cuidados Farmacêuticos ao Paciente Externo 

 



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

Hospital Clínico Universitário de Valência  

1 
 

1. INTRODUÇÃO  

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades por mim realizadas ao longo 

de três meses de estágio profissionalizante nos serviços farmacêuticos (SF) do Hospital Clínic 

Universitari de València (doravante traduzido para Hospital Clínico Universitário de Valência 

(HCUV)), em Espanha. Este estágio realizou-se ao abrigo do programa Erasmus+, modalidade de 

estágio, estando incorporado na unidade curricular de Estágio, do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

O HCUV, juntamente com o Hospital La Malva-Rosa, forma o Departamento Clínico-Malva-

Rosa, que é responsável por prestar cuidados de saúde à zona nordeste da cidade de Valência e a 

algumas populações rodeantes. Em 2017, os SF do HCUV foram responsáveis pela dispensa de 

mais de 2 milhões de doses de medicamentos a cerca de 62 000 pacientes, pela elaboração de 

335487 preparações ordinárias e por mais de 5600 determinações farmacocinéticas, de caráter 

rotineiro e urgente1, entre diversos outros números significativos que refletem a importância e o 

grande volume de trabalho prestado por este serviço a inúmeros pacientes da comunidade 

valenciana.  

As funções dos SF de um hospital, segundo o Decreto-Lei 19/1998 de 25 de novembro, são 

as seguintes:  

 Gerir e garantir a responsabilidade técnica da aquisição, qualidade, conservação, cobertura 

de necessidades e dispensa dos medicamentos e produtos de saúde necessários à 

atividade intra e extra hospitalar2; 

 Elaborar e dispensar fórmulas magistrais e preparados oficinais2; 

 Vigiar e dispensar produtos em fase de investigação clínica2; 

 Formar parte de comissões hospitalares em que a sua presença seja conveniente2; 

 Estabelecer um serviço de informação de medicamentos para todo o pessoal do hospital2; 

 Desenvolver trabalho de investigação (próprio ou em conjunto com outras entidades)2; 

 Estabelecer um sistema que permita o conhecimento da terapêutica de cada um dos 

pacientes hospitalizados (ou sob a responsabilidade do hospital), com o objetivo de 

incorporar os cuidados farmacêuticos aos pacientes2. 

Ao longo do meu estágio, tive a possibilidade de contactar com e contribuir para as funções 

acima descritas, direta ou indiretamente. Durante o estágio, que decorreu de 2 de setembro a 29 de 

novembro de 2019, foi-me dada a possibilidade de rotar por quase todos os serviços nos quais 

farmacêuticos exercem as suas funções neste hospital, nomeadamente:  

 Unidade de cuidados farmacêuticos a pacientes externos (3 semanas); 

 Unidade de distribuição de medicamentos em doses unitárias (2 semanas); 

 Unidade de ensaios clínicos (2 semanas); 

 Unidade de farmacocinética clínica (3 semanas); 

 Unidade de farmacotecnia (3 semanas) 
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Estas são as áreas (excetuando ensaios clínicos) em que um farmacêutico especialista em 

Farmácia Hospitalar, em Espanha, atua. Existem outras áreas da farmácia hospitalar e, em 

concreto, do HCUV, em que os farmacêuticos se encontram presentes, nomeadamente nos serviços 

de bioquímica, análises clínicas e de radiofarmácia.  Contudo, o acesso de um farmacêutico a estes 

serviços é feito através de especialidades diferentes, pelo que aos estagiários não é usualmente 

permitido desempenhar tarefas nestes serviços de forma rotineira. 

Tal como referido anteriormente, este relatório encontra-se dividido de acordo com as unidades 

dos SF que percorri durante o meu estágio. Para cada uma delas, descrevo de breve modo no que 

consistem as suas funções e com que objetivos, qual o procedimento de trabalho geralmente 

seguido, as tarefas que efetivamente desempenhei e, quando aplicável, a discussão de alguns 

casos práticos de interesse. Enumero, ainda, todas as sessões informativas e palestras que me 

foram possíveis assistir no âmbito do meu estágio, descrevendo sucintamente o seu objetivo e 

conteúdo.  

2.  UNIDADE DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS A PACIENTES EXTERNOS 

A unidade de cuidados farmacêuticos a pacientes externos (em castelhano, unidad 

farmacéutica de atención a pacientes externos - UFPE) é uma secção que se dedica, 

fundamentalmente, à dispensa de medicação, com o aconselhamento farmacêutico adequado, a 

pacientes que, embora não estejam ingressados no hospital, necessitem de uma vigilância e 

supervisão especializada devido à natureza da sua terapêutica3. A medicação é cedida nestas 

condições por diversas razões: por ser de uso exclusivamente hospitalar, por se encontrar sujeita a 

controlo especial, por ter um elevado impacto económico e/ou sanitário ou, ainda, por ser um 

medicamento estrangeiro ou de uso compassivo.  

Os medicamentos dispensados na UFPE são, na sua grande maioria, destinados ao 

tratamento e controlo das seguintes patologias e situações clínicas: infeção pelo vírus da 

imunodeficiência humana, infeção pelo vírus da hepatite B e C, esclerose múltipla, esclerose lateral 

amiotrófica, fecundação in vitro, défice de hormona de crescimento e doenças de motilidade 

digestiva (ex: Doença de Crohn), entre algumas outras, essencialmente relacionadas com os 

serviços de oncologia, hematologia e endocrinologia. Adicionalmente, é feita ainda a dispensa de 

medicamentos a pacientes hemodialisados.  

A UFPE é um espaço fisicamente separado do restante espaço físico dos SF, sendo constituída 

por: uma zona de espera para os pacientes, uma zona adjacente com balcões para o 

aconselhamento e dispensa da medicação, um armazém de medicamentos (incluindo um frigorífico 

mantido a 2 – 8ºC) e ainda gabinetes para os farmacêuticos e técnicos administrativos. A zona de 

atendimento de pacientes possui, ainda, gavetas contendo pastas (uma para cada paciente) que 

estão divididas em zonas consoante a patologia do paciente e organizadas alfabeticamente segundo 

o seu primeiro apelido.  
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Esse arquivo está dividido segundo as seguintes categorias:  

 Endocrinologia; 

 Esclerose múltipla; 

 Fecundação in vitro; 

 Geral/vários; 

 Oncologia; 

 Optifast®;  

 Psiquiatria; 

 Sativex®; 

 Zeffix®. 

2.1 Procedimento de trabalho  

Quando um paciente visita a UFPE pela primeira vez, ou traz consigo uma receita manual 

ou obtém-se no sistema informático Farmasyst a receita em formato eletrónico, obtida a partir do 

número de SIP (Sistema d’Informació Poblacional), que os identifica como utentes do sistema de 

saúde público da comunidade Valenciana. De acordo com a medicação prescrita e do seu serviço 

proveniente, preenche-se uma ficha específica de acordo com a patologia associada (um exemplo 

de uma dessas fichas pode ser encontrado no anexo 1) que deve ser assinada pelo profissional de 

saúde que dispensa, pelo paciente e pelo farmacêutico responsável. O paciente assina ainda uma 

cópia da receita (manual ou eletrónica), sendo essa cópia arquivada juntamente com a ficha do 

paciente, recém preenchida, sendo a medicação cedida ao paciente, sempre isenta de custos. A 

primeira dispensa tem particular relevância já que é o momento para realizar a explicação do 

tratamento que será feito de forma crónica pela paciente. Existe, inclusive, medicação que, quando 

dispensada pela primeira vez, é acompanhada por uma ficha-resumo criada na farmácia, contendo 

informações essenciais como os efeitos adversos esperados, o que fazer no caso de esquecimento 

da toma, interações, um esquema individualizado de administração e outras considerações. O 

anexo 2 corresponde a uma destas fichas para o tratamento com capecitabina.  

No caso de tratar de um paciente habitual, o mesmo entrega uma receita em papel (para 

determinados medicamentos que ainda não se encontram no sistema informático) ou, 

simplesmente, o seu cartão SIP que permite aceder ao sistema de prescrição eletrónica e recuperar 

a receita informática. Aqui, é possível aceder aos registos das dispensas anteriores, posologia, 

história clínica do paciente, próximas consultas no hospital, etc. Toda esta informação é 

extremamente útil para o profissional que irá ceder a medicação, visto que permite calcular a 

quantidade de unidades de medicação que será entregue ao paciente. Esta decisão é feita tendo 

em conta a legislação em vigor e resoluções internas do hospital (para a maioria dos medicamentos, 

nunca poderá ser dado mais do que o correspondente a 3 meses de tratamento),  o stock de 

produtos disponíveis no hospital, a distância a que o paciente vive do hospital e, ainda, a adesão à 

terapêutica evidenciada pelo paciente. Por exemplo, no caso de se tratar de um paciente que, no 

passado, demonstrou uma fraca adesão à terapêutica, é cedida medicação para um período de 

tempo mais curto, evitando assim perdas económicas e tentando, ao mesmo tempo, garantir uma 

melhor adesão por parte do paciente ao obrigar a um seguimento mais frequente.  
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Existem, ainda, alguns casos excepcionais, nomeadamente os casos de cedência de 

medicamentos de uso compassivo e de medicamentos estrangeiros.  Os medicamentos de uso 

compassivo são aqueles que ainda não obtiveram autorização para serem comercializados, mas 

em que em determinadas condições, estritamente controladas, são cedidas a pacientes que, por 

exemplo, sofram de uma patologia grave e que ponha a sua vida em risco e que, atualmente não 

tenham um tratamento satisfatório para a sua patologia, ou então a pacientes que não se enquadrem 

nos critérios dos ensaios clínicos que estão a ser realizados. Esta medicação ou está a prestes a 

receber a sua autorização de introdução no mercado ou encontra-se ainda a ser sujeita a ensaios 

clínicos4. Na UFPE, são poucos os pacientes a receber esta medicação, estando sujeitos a um 

controlo especial com um arquivo separado dos restantes. Finalmente, é ainda em âmbito hospitalar 

que se realiza a dispensa de medicamentos estrangeiros. Estes inserem-se na categoria de 

medicamentos de controlo especial e cada paciente tem associada uma folha-arquivo individual 

onde o stock destes fármacos é estritamente controlado, de forma a garantir que os pedidos de 

aquisição dos fármacos são feitos atempadamente, certificando assim que o paciente nunca corre 

o risco de não ter disponível a medicação na altura da sua próxima visita à farmácia.  

A função do farmacêutico nesta secção divide-se, essencialmente, em três partes: 

acondicionamento e aprovisionamento da medicação, validação de receitas e cuidados 

farmacêuticos. Apesar de o farmacêutico permanecer a maior parte do seu dia de trabalho no seu 

gabinete, responsável pelas primeiras duas funções – sendo a dispensa realizada por técnicos – a 

função de fornecer um aconselhamento farmacêutico adequada ao paciente é a principal razão 

pelas quais estas unidades foram criadas3, pelo que deve estar pelo menos um farmacêutico sempre 

disponível para realizar esta função. O aconselhamento por parte de um farmacêutico geralmente 

ocorre quando um paciente inicia um tratamento pela primeira vez, quando o doente prefere 

especificamente ser atendido por um farmacêutico ou quando surgem dúvidas ou questões que os 

técnicos não conseguem resolver. 

2.2 Atividade desenvolvida 

Na UFPE tive a oportunidade de estar ativamente envolvida na dispensa de medicação aos 

pacientes, sendo-me dada uma posição num dos quatro balcões de atendimento logo no meu 

primeiro dia de estágio. Assim, foi-me dada uma enorme liberdade para realizar a dispensa de 

medicação autonomamente, mas sempre acompanhada das técnicas que trabalhavam a meu lado. 

2.3 Casos práticos 

1. Um paciente dirigiu-se à UFPE pedindo uma nova seringa de REPATHA® (Amgen Europe 

B.V.), correspondente a uma solução injetável de 140mg/ml de evolocumab, afirmando que a 

mesma se encontrava estragada e que, não tinha conseguido injetar-se com sucesso. Após analisar 

o arquivo do paciente, vimos que ele apresentou uma queixa de uma situação semelhante quando 

iniciou o tratamento, dois meses antes, pelo que rapidamente suspeitámos que o problema seria a 

técnica de injeção do paciente e não um defeito da seringa. Assim, repetimos a última dispensa 

efetuada, de forma a garantir que o paciente não perdia essa seringa, e sugerimos que ele entrasse 

no gabinete da farmacêutica e que demonstrasse como administrava a injeção. Efetivamente 
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percebemos de imediato que o problema estava relacionado com a técnica, já que o paciente não 

retirou a tampa de segurança antes da injeção e também não estava a fazer pressão suficiente. 

Assim sendo, demonstramos ao paciente como injetar-se corretamente, usando uma seringa 

demonstrativa, e encorajamos o paciente a repetir a injeção à nossa frente, o que ele fez 

posteriormente, com sucesso. 

Mesmo tendo sido este caso provocado pela má técnica do paciente, a farmacêutica de serviço 

mencionou que vários outros pacientes se tinham queixado do mesmo, pelo que ela considerou 

contactar o laboratório, mais tarde, para expor a situação.  

2. Um paciente dirigiu-se à UFPE pedindo especificamente para falar com um farmacêutico. O 

paciente inalava o pó de uma cápsula de colistimetato de sódio (125 mg) a cada 12 horas, tendo 

iniciado o tratamento alguns meses antes. O paciente queixou-se de tosse e dispneia severa apenas 

quando fazia a inalação à noite, antes de dormir e não quando a fazia à hora de almoço. A 

farmacêutica comentou que a administração com alimentos poderia estar a ajudar de certa forma 

(por exemplo, pela estimulação de secreções). Este é um medicamento em que tosse, dispneia e 

broncospasmo são efeitos secundários frequentes5, mas que costumam desaparecer ou diminuir 

significativamente após o primeiro mês, algo que não se verificou com este paciente. De facto, o 

mesmo encontrava-se bastante incomodado porque era algo que diminuía consideravelmente a sua 

qualidade do sono há já algum tempo. Perante este facto, a farmacêutica aconselhou a que o 

paciente subisse ao hospital de dia, falasse com a sua médica e reavaliasse a sua terapêutica. Uma 

solução possível poderia passar por adicionar um agonista ꞵ2 ao esquema terapêutico do paciente5. 

Contudo, se não funcionasse, o mais provável seria a suspensão do tratamento com colistimetato 

de sódio.  

3. UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DOSE UNITÁRIA  

A distribuição de medicamentos em dose unitária é uma forma de providenciar medicação aos 

pacientes ingressados no hospital de forma a cobrir um determinado período de tempo – usualmente 

de 24 horas, como é o caso do HCUV – com intervenção prévia do farmacêutico. Este sistema de 

distribuição apresenta diversas vantagens comparativamente a outras formas de dispensar 

medicação dentro de hospitais, nomeadamente a garantia da racionalização do uso do 

medicamento, com o cumprimento da prescrição médica e a administração do medicamento na 

dose e forma farmacêutica (FF) correta, permitindo diminuir, de forma significativa, inúmeros erros 

na prescrição e distribuição de medicamentos6.  

3.1 Procedimento de trabalho  

As prescrições eletrónicas (ou posterior informatização de antigas prescrições manuais) dos 

pacientes ingressados no hospitais são realizados através do programa informático Athos Prisma e 

são estas que são objeto de revisão por parte dos farmacêuticos na unidade de distribuição de 

medicamentos em dose unitária (UDMDU). Os serviços que dispõem de prescrição eletrónica no 

HCUV são: cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, cirurgia maxilofacial, cirurgia torácica, 
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hematologia, medicina digestiva, medicina interna, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oncologia, 

pneumologia, psiquiatria/toxicomania, traumatologia, unidade médica de curta duração e urologia. 

 A revisão e validação da prescrição que é feita pelos farmacêuticos consiste na adequação da 

terapêutica à história clínica do doente, deteção de eventuais duplicações da terapêutica, 

interações, erros na posologia, incompatibilidades por alergias, entre outros. Após a validação da 

prescrição pelos farmacêuticos através do mesmo programa informático, os técnicos preparam os 

“carros” de medicação, usando o sistema de armazenamento automático Kardex® como suporte. 

Estes “carros” são unidades móveis compostas por várias gavetas divididas por serviço, sendo que 

a cada paciente internado correspondente uma gaveta. Cada gaveta é preparada de forma a conter 

a medicação para um dia, para cada paciente, saindo dos SF por volta das 15 horas, todos os dias.

O farmacêutico tem um papel crucial nesta unidade, tendo como responsabilidade não só a 

validação da prescrição como também a revisão da medicação contida nos carros. Esta revisão 

consiste em comparar a medicação listada numa ficha impressa para cada serviço com a medicação 

efetivamente disponibilizada para cada paciente, garantindo que não existem erros nem na 

quantidade de medicação dispensada, nem na sua FF. O farmacêutico tem ainda como 

responsabilidade tecer recomendações e propostas de alterações aos tratamentos, sendo que após 

algum tempo é possível verificar, no Athos™ Prisma, se essa mesma proposta foi aceite ou não 

pelo médico prescritor.  

Outra importante atividade do farmacêutico neste serviço é a desenvolvida no âmbito do 

Programa de Otimização do Uso de Antibióticos (PROA). Este programa, implementado em vários 

hospitais e em centros de saúde por toda a Espanha tem como objetivo, como o próprio nome indica, 

otimizar o uso de antibióticos em meio hospitalar, com o objetivo de não só melhorar os resultados 

clínicos dos pacientes e garantindo a aplicação de tratamentos custo-efetivos, mas principalmente 

diminuir os efeitos adversos associados ao uso destes medicamentos, nomeadamente o 

aparecimento de resistências aos antibióticos, um problema crescente em ambiente hospitalar 7. No 

HCUV foi possível, em 2018, diminuir em 25% o número de doses de antibióticos por estadia 

hospitalar graças ao trabalho desenvolvido por este grupo 
8. 

Em contexto hospitalar, particularmente num caso de urgência em que se esteja perante uma 

infeção aguda grave, sem os resultados das provas microbiológicas ainda disponíveis, é muito 

comum iniciar um antibiótico de largo espetro de forma empírica. O PROA é, então, uma ferramenta 

muito relevante para auxiliar a mudar o tratamento para um que seja dirigido, através da 

administração de um antibiótico de espetro mais reduzido. 

Os antibióticos de largo espetro que são alvo de atenção por parte deste programa são: 

ceftazidima/avibactam, ceftolozano, ceftorolina, dalbavacina, daptomicina, fidaxomicina, tedizolida 

e tigeciclina. Assim, quando a farmacêutica responsável deteta algum destes antibióticos na 

medicação atual do paciente, e após estudar a história clínica e os resultados dos exames de 

microbiologia do paciente, cria um “informe” (pequeno relatório) no Mizar (programa onde é descrita 

a história clínica do paciente ingressado no HCUV), sugerindo ao médico prescritor a substituição 

desse antibiótico por outro de igual eficácia clínica, mas com um espetro mais reduzido. Esta 



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

Hospital Clínico Universitário de Valência  

7 
 

recomendação é sempre acompanhada de uma justificação e a mesma pode ser aceite ou rejeitada 

pelo médico, informação que é depois consultada (geralmente um a três dias depois da 

recomendação) e registada online, quer no Mizar, quer num programa específico criado nos SF para 

gerir os dados do PROA. 

3.2 Atividade desenvolvida 

Nas duas semanas que passei nesta unidade, tive a oportunidade de realizar várias tarefas, 

tais como a revisão dos carros da medicação e estudo da farmacoterapia associada, conciliação 

terapêutica, adequação do tratamento e trabalho com o PROA, bem como alguns pequenos 

trabalhos de pesquisa destinados a auxiliar os farmacêuticos na sua prática diária. 

Relativamente à farmacoterapia e conciliação terapêutica, grande parte do meu tempo nesta 

unidade foi passado a rever a terapêutica dos serviços de urologia, psiquiatria, neurologia, 

hematologia, cardiologia, traumatologia, pneumologia e medicina interna. Esta foi uma tarefa de 

natureza essencialmente didática, visto que apenas os farmacêuticos poderiam fazer 

recomendações de alterações à medicação prescrita, mas foi extremamente útil para estudar alguns 

dos fármacos mais prescritos em cada serviço. Como nos era dada a possibilidade de consultar a 

história clínica e farmacoterapêutica de cada paciente, era-nos possível perceber a indicação 

terapêutica de cada fármaco para um determinando paciente, bem como estudar posologias e 

formas de administração mais comuns e ainda estudar possíveis interações e efeitos secundários 

que desse tratamento poderiam sugerir. Para além disto, depois de estudarmos a medicação de 

cada serviço, procedíamos à revisão do carro correspondente a esse serviço. Tendo como guia a 

lista de medicação impressa para cada serviço, diariamente, conferíamos que a medicação 

colocada em cada carro pelos técnicos estava de acordo com o que se encontrava na lista, tanto 

em quantidade, como relativamente à FF prescrita. A realização desta tarefa deixou claro que 

embora seja algo inerentemente simples, é crucial para o bom funcionamento da unidade, já que 

ocasionalmente detetámos alguns erros (maioritariamente os fármacos de um paciente serem 

colocados na gaveta de outro). Adicionalmente, fazer esta revisão diária dos carros foi 

extremamente útil para nos familiarizarmos com a apresentação comercial de inúmeros fármacos 

usados em ambiente hospitalar.  

Para além de rever o conteúdo dos carros, uma das nossas tarefas diárias era fazer a revisão 

das recomendações enviadas aos médicos pelos farmacêuticos aquando da validação dos 

tratamentos e registar se foram aceites ou não. Esta foi uma excelente oportunidade de estudar os 

problemas relacionados com medicação mais frequentes no hospital, nomeadamente doses ou 

posologias inadequadas, duplicação da terapêutica (o mais frequente), necessidade de 

monitorização farmacocinética, etc. Alguns casos serão descritos na secção abaixo (casos práticos). 

Durante a minha estadia nesta secção, tive ainda a oportunidade de contribuir ativamente para 

o PROA, através da revisão de várias recomendações feitas pelos farmacêuticos e subsequente 

pesquisa das mesmas no sistema informático para ver se foram aceites ou rejeitadas pelos médicos, 

registando esses dados. Para além disso, fizemos um trabalho importante no preenchimento e 

atualização de uma base de dados do PROA, que se trata de um programa informático criado e 
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implementado há uns anos no hospital. Este programa pressupõe a intercolaboração entre o serviço 

de farmácia, da UEI (unidad de enfermedades infeciosas) e do serviço de microbiologia do HCUV, 

com o objetivo de criar um registo informático para cada paciente com uma doença infeciosa, de 

modo a poder aceder de uma forma rápida aos seus resultados das provas microbiológicas e 

informação relativamente à antibioterapia (um printscreen da página principal desta base de dados 

pode ser encontrada no  anexo 3). Assim, preenchemos esta base de dados com informações gerais 

sobre o paciente (nome, número do cartão SIP, número de história clínica, data de nascimento, 

cama, entre outros), sobre o seu diagnóstico (nomeadamente aquele relacionado com a 

administração de antibioterapia) e ainda os resultados das provas de sensibilidade a diversos 

antibióticos de diversos microorganismos encontrados em determinada amostra biológica do 

paciente. Finalmente, tínhamos ainda que listar toda a antibioterapia à qual o paciente esteve 

sujeito, bem como as recomendações de alteração propostas pelos SF e, novamente, se elas foram 

aceites. 

Por fim, paralelamente a estas tarefas que constituíram a minha principal rotina diária na 

UDMDU, a farmacêutica responsável pelo serviço pediu-nos que a auxiliássemos com pequenas 

pesquisas de interesse para a prática clínica que fazia regularmente para se manter atualizada, 

como por exemplo tentar perceber alguns fatores de risco e fármacos relacionados com o aumento 

de infeções por Klebsiella pneumoniae produtoras de ꞵ-lactamases de largo espetro, uma realidade 

crescente no HCUV.  

3.3 Casos práticos 

Algumas das recomendações feitas pelos farmacêuticos que revi foram as seguintes: 

1. Um paciente do serviço de oncologia com uma suspeita de diagnóstico de choque séptico 

de origem pulmonar, com exames microbiológicos pendentes, iniciou tratamento empírico com 

piperacilina/tazobactam (4g a cada 6 horas por via intravenosa) e amicacina (1000 mg a cada 24 

horas por via intravenosa). Após obtenção dos resultados do antibiograma, iniciou-se imipenemo 

em monoterapia (1g a cada 8 horas por perfusão intravenosa). No dia seguinte, após revisão da 

terapêutica pela farmacêutica, a mesma recomendou substituir o imipenemo por amoxicilina/ácido 

clavulânico (2g a cada 8h por via intravenosa) ou ceftriaxona (2g a cada 24h por via intravenosa) 

mais metronidazol (500 mg / 8h / IV), recomendação aceite pelo médico no mesmo dia, sendo que 

o paciente iniciou de imediato a administração de amoxicilina com ácido clavulânico e metronidazol 

(anexo 4).  

2. A uma paciente à qual tinha sido prescrita sertralina (50 mg a cada 48 horas), a farmacêutica 

recomendou confirmar a posologia, já que este fármaco tem um tempo de semi-vida curto e requer 

uma administração diária. O médico aceitou, mudando a posologia para 50 mg a cada 24 horas, 

uma posologia normal para depressão, da qual a paciente padecia.  

3. Um paciente tinha prescrita a administração de 200 mg de teicoplanina a cada 12 horas. A 

farmacêutica recomendou que passadas as primeiras 3 doses, que se administram a cada 12 horas, 

se passe a administrar o medicamento a cada 24 horas, já que o elevado tempo de semi-vida deste 

fármaco assim o permitiria. 



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

Hospital Clínico Universitário de Valência  

9 
 

4. UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS 

Um ensaio clínico refere-se a uma investigação em sujeitos humanos que tem como objetivo 

descobrir ou validar os efeitos clínicos, farmacológicos e/ou farmacodinâmicos de um produto 

investigacional, e/ou identificar reações adversas a um produto investigacional ou estudar a 

absorção, distribuição, metabolismo e/ou excreção desse produto, com o objetivo de determinar a 

sua segurança e/ou eficácia 
9. Os ensaios clínicos (EC) são uma ferramenta que permite, de forma 

contínua, melhorar os cuidados de saúde prestados à população, já que permitem não só a 

introdução de novos medicamentos no mercado, como também descobrir e aprovar novas formas 

de uso de medicamentos já autorizados e usados para outras indicações terapêuticas 
10.  

No HCUV existem cerca de 320 EC em curso, a grande maioria na área de oncologia e 

hematologia e de fase III, que se encontram sob a alçada do Instituto de Investigación Sanitaria 

(INCLIVA), grupo que gere a investigação biomédica do HCUV. No entanto, esta unidade de EC 

tem uma unidade física própria, separada, mas próxima dos SF do HCUV. Os farmacêuticos que 

trabalham nesta unidade não necessitam do título de Especialistas em Farmácia Hospitalar, 

conforme discutido anteriormente. 

4.1 Procedimento de trabalho 

Qualquer EC inicia-se após a autorização do Comité Ético de Investigação Clínica do hospital 

e da Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários, bem como da autorização 

individual de cada paciente, que numa consulta inicial é informado, em detalhe, de tudo o que estar 

envolvido no ensaio clínico em questão implica. Já na unidade de EC, os farmacêuticos recebem a 

visita de um monitor do ensaio, que funciona como intermediário direto entre os farmacêuticos e 

demais profissionais de saúde envolvidos no estudo e entre o promotor do estudo. Nesta primeira 

reunião, o monitor está encarregue de explicar sucintamente o estudo aos farmacêuticos e de 

providenciar uma capa que serve de arquivo para todo o estudo – o investigator site file. Este arquivo 

contém no seu interior as seguintes folhas, sendo que muitas delas são posteriormente criadas e 

adicionadas pelo farmacêutico: 

 Uma folha resumo com informações gerais sobre o estudo, tal como códigos, nome do 

promotor, nome do monitor, resumo dos ciclos, esquemas de toma sobre o medicamento, 

onde está localizado na farmácia, como deve ser conservado, etc. 

 Um registo de visitas do monitor; 

 Folhas de receção de medicação; 

 Uma folha por paciente com os seus dados, esquema de medicação e outras informações 

relevantes; 

 Esquemas que descrevem com precisão em que consiste um ciclo, ou seja, que fármaco e 

que dose se admnistra, em que dia, quantos dias tem o ciclo, a cada quantos dias se repete, 

etc; 

 Receções (ou seja, o alvará da encomenda, registos de temperatura, etc); 

 Registos de destruições e/ou devoluções; 

 Certificado de destruição das amostras; 
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 Contabilidade (controlo de stock); 

 Correspondência (um protocolo com todas as informações do ensaio). 

Nesta primeira reunião são ainda esclarecidas várias questões de forma a garantir a adesão à 

terapêutica por parte do paciente, qual o destino da medicação no caso de término ou suspensão 

do estudo (se irá ser devolvida ou destruída), entre outras. Para além desta visita inicial, são ainda 

agendadas visitas com os monitores para que eles façam o controlo de stocks e discutam a 

progressão do estudo, normalmente com a frequência de um mês (no caso de indústrias 

farmacêuticas) ou 6 meses ou mais (no caso de faculdades ou outros grupos de trabalho com menos 

poderio económico).  

Depois de iniciado o estudo e de encomendada a medicação, a farmácia encontra-se pronta 

para a sua receção. A medicação é recebida em caixas contendo os medicamentos, o alvará, 

indicações para devolução da caixa (se assim for pedido) e um dispositivo que controla a 

temperatura, bem como cuvettes de frio em caso de medicação que deve ser conservada no frio (2 

- 8 ºC). O primeiro passo após abertura da caixa é parar o dispositivo de temperatura, de forma a 

evitar que soe um alarme de aviso, e depois será, naturalmente, confirmar que o conteúdo da caixa 

corresponde ao descrito no alvará. Após a receção da encomenda, deve se ser feita a ativação da 

encomenda, que funciona como uma forma de informar o promotor do estudo de que a medicação 

chegou ao local devido. Esta ativação é feita maioritariamente através de websites pertencentes aos 

promotores, raramente sendo feita via telefónica ou por e-mail.  

Depois de feita a ativação, deve-se armazenar a medicação no sítio devido, sendo que existe 

uma sala para armazenar toda a medicação que deve ser conservada a temperatura ambiente, um 

frigorífico para a medicação que deve ser mantida entre 2 e 8 ºC e ainda um congelador destinado 

a fármacos que devem ser mantidos a – 20 ºC. Cada ensaio tem a sua própria caixa, separada das 

demais, sendo que existe um sistema de organização alfabética e numérica para auxiliar a 

facilmente encontrar a caixa correspondente a determinado ensaio, quando necessário. 

A dispensa de medicação para EC é feita com um rigor e cuidado extremo, de forma a evitar 

erros e troca de kits de medicação entre os vários pacientes. Esta dispensa apresenta algumas 

diferenças consoante a medicação tem como destino final a administração hospitalar ou em 

ambulatório. A dispensa hospitalar é feita usando o CLINMUL, um programa informático do hospital 

que permite gerir as consultas, as visitas ao hospital de dia, a administração dos medicamentos e 

ainda informação sobre os esquemas de medicação prescritos a estes pacientes. A partir deste 

programa, é possível ver e imprimir a lista de trabalho diário, bem como a folha de preparação de 

medicação. Esta folha é impressa e comprova-se que a posologia e medicamento no geral coincide 

não só com a folha do paciente impressa, mas também com a ficha resumo do estudo, guardada no 

seu arquivo. É também de extrema importância registar, na ficha do paciente, a data e hora da 

dispensa, o medicamento, dose, prazo de validade, número de lote e número de kit. Por vezes, o 

farmacêutico necessita de alterar a dose administrada caso exista uma variação de peso do doente 

(se essa variação for superior a 10%), ou variações de parâmetros bioquímicos (por exemplo, os 

níveis de creatinina sérica influenciam a dose a administrar de carboplatina). Após esta confirmação, 
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procura-se a medicação correspondente na folha resumo, onde está especificada em que 

localização está armazenada e se é de alocação estrita ou não. Caso seja de alocação estrita, o 

farmacêutico tem de procurar na página web do estudo quais os números de kit correspondentes 

ao paciente e deve registrá-los no Fundanet, o software usado para gerir a informação relativa aos 

ensaios. Após garantia de que tudo está conforme, a medicação correspondente é entregue no 

serviço de farmacotecnia para a mistura intravenosa ser preparada pelos técnicos, juntamente com 

a restante medicação e/ou produtos sanitários que o tratamento requeira (usualmente soro 

fisiológico ou solução de glicose a 5%).  

No caso da dispensa a pacientes de ambulatório, eles devem devolver à farmácia qualquer 

medicação não utilizada, de forma a monitorizar a adesão à terapêutica. Para dispensar nova 

medicação, é feita na mesma uma verificação e controle rigoroso da ficha do paciente e da ficha 

resumo do ensaio, confirma-se que está tudo conforme e dispensa-se a medicação ao paciente, 

juntamente com todo o aconselhamento farmacêutico necessário.  

A contabilidade, ou gestão de stock, é feita uns dias antes de ser feita a visita de seguimento 

por parte do monitor do ensaio, sendo que se procura a folha referente ao stock no arquivo do ensaio 

e confirma-se que toda a medicação que está nessa lista se encontra armazenada na farmácia. É 

também nesta fase que se verificam os prazos de validade da medicação, sendo que as caducadas 

são separadas e as de caducidade próxima se assinalam como tal. Por fim, após verificar que está 

tudo conforme, a medicação relativa a esse ensaio é colocada junto ao arquivo do estudo para poder 

ser revista pelo monitor do ensaio, exceto se se tratar de medicação armazenada em frigorífico ou 

congelador, a qual só é retirada no momento da chegada do monitor à farmácia. 

Para encerrar um ensaio clínico, o promotor emite uma carta aos SF, havendo uma visita final, 

sendo que todos os tratamentos em vigor devem ser parados, a medicação devolvida aos SF (por 

parte dos pacientes) e depois devolvida ao promotor ou destruída nos SF, conforme o acordado na 

visita inicial. O arquivo referente ao ensaio clínico é armazenado nos SF nos 15 anos posteriores ao 

encerramento do estudo.  

4.2 Atividade desenvolvida 

A maior parte do tempo que passei na unidade de EC foi passada a rececionar e armazenar 

as encomendas que diariamente chegam ao serviço e também a fazer a gestão de stock. Tive 

também a oportunidade de seguir de perto e colaborar na dispensa de vários medicamentos para 

administração intravenosa. Além do mais, foi-me possível assistir a duas reuniões de início de 

estudo, com os dois farmacêuticos da unidade e os monitores do ensaio, ficando encarregue, mais 

tarde, de elaborar a ficha-resumo desses mesmos ensaios, bem como introduzir essa informação 

na base de dados interna do serviço. Como isto requeria estudar, ainda que de forma breve, os 

ensaios em questão, foi uma excelente ocasião para aprender um pouco mais sobre os 

medicamentos e as patologias envolvidas nos estudos.  
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5. UNIDADE DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

A farmacocinética dedica-se ao estudo da cinética da absorção, metabolização, distribuição e 

excreção de um fármaco no organismo, sendo a farmacocinética clínica a aplicação dessa ciência 

aos cuidados farmacêuticos11, com o objetivo essencial de garantir que determinado paciente 

recebe um tratamento farmacológico otimizado e individualizado, baseado na determinação das 

concentrações de um determinado fármaco nos seus fluidos biológicos12. A necessidade de realizar 

esta monitorização prende-se com o facto de a extensão de um efeito farmacodinâmico se 

correlacionar mais diretamente com a concentração plasmática de um fármaco do que com a sua 

dose. Assim, os fármacos mais comummente monitorizados nos serviços de farmacocinética clínica 

são aqueles que possuem um índice terapêutico estreito, naqueles em que existe uma notória 

variabilidade interindividual ou aqueles tomados por pacientes com fatores fisiopatológicos que 

alterem um processo farmacocinético dito normal. Podem, ainda, ser feitas análises 

farmacocinéticas como forma de detetar possíveis interações medicamentosas ou avaliar a adesão 

à terapêutica, por exemplo12.  

5.1 Procedimento de trabalho  

As amostras que chegam à unidade de farmacocinética clínica podem ser provenientes do 

próprio HCUV ou podem ser amostras externas (provenientes de outros hospitais da comunidade 

valenciana ou de pacientes que, embora não estejam ingressados em nenhum hospital, estejam a 

ser acompanhados no seu centro de saúde). O pedido de monitorização farmacocinética parte 

sempre do médico, na grande maioria das vezes para fazer o controlo de rotina de um paciente sob 

o tratamento de alguns dos fármacos monitorizados, mas também quando existe uma suspeita de 

baixa dosagem ou de intoxicação. Consoante o pedido feito pelo médico, as amostras de sangue 

chegam à unidade em tubos diferentes, centrifugados ou não, segundo o tipo de tratamento que 

sofreram no laboratório de bioquímica ou hematologia.  

Quando a amostra chega ao laboratório, a primeira coisa a fazer é verificar se ao tubo vem 

associado um pedido médico, o que geralmente não acontece quando um tubo provém de um 

hospital externo. Nesses casos, cria-se um pedido no Gestlab, o programa informático usado nesta 

unidade para verificar os dados dos pacientes (quer pessoais, quer de historial de resultados 

bioquímicos e farmacocinéticos passados) e para criar os relatórios com os resultados das análises 

farmacocinéticas, ficando assim o tubo e a prova associada ao paciente. Outro passo importante é 

identificar o tubo com uma etiqueta que é associada a determinado pedido, caso não a traga, de 

forma a identificar cada tubo e de facilitar não só os procedimentos de trabalho no laboratório, mas 

também a posterior interpretação dos resultados. Quando os tubos estão devidamente identificados 

e o pedido ativado no Gestlab, passa-se ao processamento das amostras.  

No HCUV, as amostras de sangue são analisadas em três aparelhos diferentes (com três 

distintas técnicas), de acordo com o fármaco que se pretende dosear.  

Architect™ i2000SR 

Este é um sistema que realiza imunoensaios quimioluminescentes de micropartículas para 

determinar as concentrações de carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ácido valpróico, 
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digoxina, gentamicina, vancomicina e metotrexato no soro e ciclosporina, tacrolímus e 

sirolímus no sangue total dos pacientes, correspondendo a um grande volume das análises feitas 

diariamente neste laboratório. Nesta reação, micropartículas paramagnéticas cobertas por 

anticorpos específicos contra o fármaco a analisar adicionam-se à amostra formando, depois de um 

período de incubação, um imunocomplexo. De seguida, um íman atrai as micropartículas 

paramagnéticas, ligadas ao analito, contra a parede interna da cuvete de reação. Após uma 

lavagem, um conjugado quimioluminescente, marcado com acridina, une-se ao imunocomplexo, 

seguido de nova lavagem para eliminar o conjugado que não se ligou. Adiciona-se, depois, uma 

solução de peróxido de hidrogénio, pré-ativadora, que cria um meio ácido para evitar a perda 

prematura de energia, evitar a aglutinação das micropartículas e separar o corante de acridina do 

complexo conjugado-micropartículas. Segue-se a adição de uma solução de hidróxido de sódio, 

ativadora, que oxida a acridina com a formação de N-metil-acridina, provocando a reação 

quimioluminescente, por ser um composto altamente instável que liberta energia por uma emissão 

de luz quando volta ao seu estado basal. O sistema ótico mede, assim, a emissão 

quimioluminescente durante um intervalo de tempo predefinido, que finalmente é convertida num 

determinado valor de concentração13.  

Todos os dias é necessário, antes de ler qualquer amostra, realizar um protocolo de 

manutenção diária do Architect™ i2000SR, o que garante que o equipamento está a funcionar de 

uma forma otimizada e que os resultados obtidos são corretos e fiáveis. Para isto, junta-se uma 

solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e muda-se o tampão, solução ativadora e pré-ativadora 

sempre que necessário.  A manutenção diária leva cerca de meia hora, sendo feita logo de manhã 

e ficando o aparelho pronto para processar amostras. 

As amostras que irão ser lidas no Architect™ diferem, essencialmente, na necessidade de pré-

tratamento ou não. As que chegam em tubos de tampa verde (contendo heparina sódica e gel 

separador), já vêm centrifugadas e devidamente etiquetadas, não necessitando de um pré-

tratamento e podendo-se colocar no aparelho para leitura direta.  Estas amostras correspondem à 

determinação de ácido valpróico, metotrexato, gentamicina e vancomicina. No caso dos 

imunossupressores (tacrolímus, sirolímus e ciclosporina), a amostra que chega ao laboratório é de 

sangue total, com EDTA, já que estes fármacos se acumulam nos eritrócitos14. Assim, é necessário 

fazer um pré-tratamento segundo os procedimentos descritos no anexo 5 e identificar e ativar o 

pedido informaticamente antes de se proceder à leitura pelo aparelho. 

No caso do metotrexato, poderá ser necessário, antes de se realizar a sua determinação pelo 

Architect™ i2000SR, realizar diluições seriadas da amostra, consoante a concentração esperada 

baseada no esquema de administração do fármaco e o tempo passado após o início da perfusão 

intravenosa, conforme demonstrado no esquema apresentado no anexo 6. 

No caso do ácido valpróico ou fenitoína, que se liga extensivamente a proteínas plasmáticas 

(90 - 95%)15, poderá ainda ser útil determinar a fração livre deste fármaco no soro. Isto acontece 

caso o paciente esteja a tomar uma dose normal mas o resultado da concentração sanguínea sair 

baixo, o que poderá acontecer no caso de uma hipoalbuminémia, de uma alteração da união a 
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proteínas plasmáticas por outros fármacos ou pelo estado fisiopatológico do paciente. Para isso, 

separa-se a fração livre da fração ligada a proteínas plasmáticas por ultrafiltração, fazendo-se 

depois uma determinação da concentração de fármaco pelo Architect™ i2000SR nesse ultrafiltrado. 

INDIKO 

Este aparelho utiliza duas técnicas distintas para determinar a concentração de fármacos, 

sempre no soro sanguíneo.  

Para medir a concentração de amicacina, tobramicina e levetiracetam, este aparelho usa a 

tecnologia QMS® (quantitative microsphere system), que se baseia num imunoensaio de inibição 

competitiva onde o analito livre da amostra compete pelos locais de união do anticorpo com 

micropartículas recobertas de fármaco. O reagente de micropartículas recobertas com fármaco 

aglutina-se rapidamente na presença do reagente com o anticorpo e na ausência de qualquer analito 

na amostra com o qual competir. A mudança na taxa de absorvência mede-se, fotometricamente, e 

é proporcional à taxa de aglutinação das micropartículas. Assim, quando uma mostra que contém o 

fármaco é adicionada ao reagente contendo o anticorpo antes da adição do reagente com as 

micropartículas e a reação de aglutinação é inibida de forma proporcional à concentração do analito 

na amostra de soro16.  

Para a determinação da concentração de voriconazol e micofenolato de mofetilo, é usada 

a tecnologia CEDIA® (cloned enzyme donor immunoassay), em que o fármaco é adicionado a 

uma enzima dadora e um anticorpo específico para o fármaco é usado para inibir a associação 

espontânea entre a enzima dadora e a enzima aceitadora. Assim, o fármaco no soro do paciente 

compete com o fármaco adicionado à enzima dadora, alterando a quantidade de enzima ativa 

reconstituída. A enzima ativa quebra o substrato que gera uma modificação de cor que pode ser 

determinada espetrofotometricamente, sendo que a alteração na cor se relaciona 

proporcionalmente com a concentração de fármaco na amostra17. 

DS2 

Para além de todos estes fármacos, é frequente a receção de amostras de soro para dosear 

adalimumab, infliximab e vedolizumab, análise feita usando o equipamento DS2, que usa um 

ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). Aquando da receção destas amostras, o soro é 

separado em duas alíquotas que são congeladas com o objetivo de posteriormente se proceder à 

sua análise. Estas análises são feitas de duas em duas semanas, geralmente, ou quando se tem 

um grande volume de amostras pendentes de análise, já que a análise simultânea de várias 

amostras permite uma maior rentabilização económica da técnica. No caso de o resultado da 

concentração destes fármacos no sangue ser muito baixa, é feita a determinação da concentração 

de anticorpos anti-fármaco no soro destes pacientes, importante para determinar o insucesso do 

tratamento. 

Para qualquer uma destas técnicas, é feito frequentemente um controlo de qualidade que 

assegura a viabilidade dos resultados obtidos. Por exemplo, para o Architect™ i2000SR, é feito, de 

duas em duas semanas, um controlo interno bastante simples, fazendo o aparelho determinar a 

concentração de soluções-padrão (correspondentes a todos os fármacos determinados 
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rotineiramente) de concentração rigorosamente conhecida, permitindo detetar quaisquer possíveis 

erros associados ao aparelho. Por outro lado, é também feito um controlo externo mensal, em que 

são enviados reagentes pela Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública da Generalidade 

Valenciana, cujo conteúdo o farmacêutico desconhece, que deverão ser analisados pelo aparelho 

e os resultados enviados todos os meses. Este último controlo não é obrigatório por lei, mas permite 

comparar resultados obtidos entre vários hospitais da comunidade valenciana, como forma de 

controlo de qualidade.  

Após a determinação da concentração sanguínea de qualquer um destes fármacos, é feita a 

interpretação dos resultados pelo farmacêutico, com a consequente realização de um relatório 

que será enviado ao médico que fez o pedido da análise. Este é o ponto mais importante do trabalho 

do farmacêutico nesta unidade, já que o mesmo cruza o valor obtido na análise com dados sobre o 

paciente, tal como sexo, idade, peso, valores de resultados bioquímicos e de resultados de 

determinações farmacocinéticas anteriores bem como toda a farmacoterapia para, de acordo com 

os intervalos terapêuticos esperados para determinada indicação terapêutica, poder dar o seu 

parecer ao médico prescritor, ajudando-o a tomar a decisão de continuar, alterar ou suspender o 

tratamento.   

Esta interpretação geralmente é feita de forma quase automática pelos farmacêuticos do 

serviço, fruto da sua experiência. No entanto, para casos em que o resultado do doseamento seja 

de alguma forma duvidoso ou para pacientes com casos mais complicados (geralmente ingressados 

na unidade de cuidados intensivos), o farmacêutico pode recorrer ao AbbottbasePKSystem®, um 

software que permite estimar concentrações plasmáticas de um fármaco segundo determinada 

posologia (real ou hipotética). Para isso, o programa utiliza um método de estimativa bayesiana, que 

combina informações sobre o paciente (como sexo, idade, peso, função renal e hepática, etc) com 

informações de uma população com características fisiopatológicas semelhantes ao do paciente12, 

permitindo estimar determinados parâmetros farmacocinéticos (como por exemplo, volume de 

distribuição, clearance, etc) , úteis para posteriormente ajudar o farmacêutico a decidir que posologia 

será a mais adequada para aquele paciente em específico, inserido numa população concreta.  

5.2 Atividade desenvolvida 

Na unidade de farmacocinética clínica foi-me proporcionado desde cedo uma base científica 

bastante robusta, sendo que pude trabalhar com quase completa autonomia em quase todas as 

tarefas que desempenhei. As minhas tarefas diárias envolviam realizar a manutenção dos 

equipamentos (com eventual reposição dos stocks de soluções de limpeza necessários) e efetuar 

todo o processamento de amostras (que incluía identificação dos tubos, centrifugação (quando 

necessária), realização dos pré-tratamentos e preparação dos equipamentos para a leitura das 

amostras). Aquando da interpretação dos resultados, a mesma era feita em conjunto com o 

farmacêutico do serviço ou o farmacêutico interno residente, sendo que tive a possibilidade de 

estudar vários casos em que os valores de concentrações sanguíneas estavam fora do intervalo 

terapêutico esperado, discutido depois esses resultados com o resto da equipa de forma a completar 

o “informe” final a ser enviado para o médico. Foi também uma das secções onde dediquei mais 
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tempo à leitura bibliográfica, dada as especificidades dos diferentes tipos de análises realizadas e 

para perceber o porquê da necessidade de realização destas determinações, consoante não só o 

fármaco mas também o historial clínico do paciente. 

5.3 Caso prático 

Uma paciente do sexo feminino de 79 anos, de 60 kg e 1,60m, com o diagnóstico de fibrilação 

auricular (FA), iniciou tratamento com digoxina no dia 21 de outubro, sendo-lhe administrada 0,25 

mg por via intravenosa a cada 24 horas. No dia 26 de outubro, modificou a terapia para 0,25 mg por 

via oral a cada 24 horas. Aquando da análise da concentração de digoxina no seu sangue, dia 28 

de outubro, obteve-se um resultado de 2,91 µg/ml, fora do intervalo terapêutico de 0,8 – 2,0 µg/ml 

recomendado para o diagnóstico de FA14, surgindo a suspeita possível intoxicação por digoxina. 

Após introdução de todos os dados relevantes da paciente no programa informático, foi obtido um 

valor teórico de 2,64 µg/ml e foi ainda possível estimar quais os valores de concentração sanguínea 

de digoxina que seriam obtidos caso se se mantivesse o mesmo esquema posológico (através do 

gráfico apresentado no anexo 7). Sendo claro que a paciente estava a receber mais fármaco do 

que era capaz de eliminar, fez-se uma  nova simulação usando o mesmo programa, determinando 

por quanto tempo se teria que suspender o tratamento e quando o mesmo teria que ser reiniciado, 

demonstrado no anexo 8, sendo uma possível solução suspender o tratamento até ao dia 30 de 

outubro e depois reiniciar tomando 0,125 mg por via oral a cada 24 horas, o que teoricamente 

permitiria manter as concentrações máxima e mínima sanguíneas de digoxina dentro do intervalo 

recomendado.   

6. UNIDADE DE FARMACOTECNIA  

A unidade de farmacotecnia do serviço de farmácia do HCUV funciona com o objetivo de 

preparar, para os pacientes ingressados ou externos, formas farmacêuticas que ou não estão 

disponíveis no mercado ou cujas apresentações comerciais disponíveis não suprem necessidades 

específicas do paciente. Estas formas farmacêuticas podem ser designadas por fórmulas magistrais 

ou preparados oficinais. Uma fórmula magistral é um medicamento destinado a um paciente 

específico, preparado pelo farmacêutico ou sob a sua orientação, que cumpra, expressamente, uma 

receita em que estão detalhados os princípios ativos que inclui, segundo as normas técnicas e 

científicas da arte farmacêutica. Já um preparado oficinal é todo o medicamento elaborado e de 

qualidade assegurada por um farmacêutico ou sob a sua orientação, dispensado na sua farmácia 

de oficina ou SF, enumerado e descrito pelo Formulario Nacional, destinado a ser entregue 

diretamente aos pacientes que esses SF servem 18. 

Toda a atividade realizada nesta secção cumpre rigorosas regras relativas não só aos 

procedimentos em si, como em relação ao controlo de qualidade, armazenamento dos materiais e 

dispensa dos medicamentos fabricados na farmácia do hospital, conforme disposto no Real Decreto 

175/2001, de 23 de fevereiro, no qual se aprovam as normas da correta elaboração e controlo de 

qualidade de fórmulas magistrais e preparados oficinais 18. 
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No laboratório de farmacotecnia do HCUV, são diariamente preparadas formas farmacêuticas 

não estéreis e estéreis, existindo diferentes localizações para cada finalidade. As salas onde são 

preparadas as misturas intravenosas, citostáticos e bolsas de nutrição parenteral são locais 

diferenciados dos restantes espaços dos serviços farmacêuticos, sendo que este trabalho se realiza 

em áreas limpas e em câmaras de fluxo laminar horizontal ou vertical, conforme o tipo de 

medicamento a preparar. É, ainda, nesta unidade que se realiza a reembalagem de medicamentos 

destinados à administração em doses unitárias, com recurso à utilização de máquinas 

semiautomáticas, para depois serem usadas na UDMDU. 

6.1 Procedimento de trabalho 

A cada pedido de preparação antecede uma receita na qual estão descritos os dados do 

paciente, bem como o medicamento a preparar, com a FF e dose devidamente explicitadas.   

A preparação das fórmulas farmacêuticas requeridas inicia-se com a pesquisa da formulação 

no programa informático Magistra® MICOF 2.1, de forma a imprimir o procedimento normalizado de 

trabalho (PNT) correspondente. Os PNT das diversas formulações preparadas no hospital foram 

elaborados com base nas monografias presentes no Formulario Nacional, sendo que aquelas que 

não estão informatizadas no programa devem ser preenchidas manualmente. Os PNT (dois deles 

apresentados nos anexos 9 e 10) contêm toda a informação detalhada necessária para a correta 

preparação do medicamento, incluindo os constituintes, material necessário para a preparação, 

procedimento em si e informações sobre a conservação, prazo de validade e controlo de qualidade 

da preparação, entre outros. Após impressão deste documento, deve-se completar a informação 

contida no mesmo com o lote, data de preparação e nome de quem realizou a preparação. Para 

além disto, existe uma folha onde é registado o trabalho realizado na unidade durante cada dia, 

onde deve ser descrita a FF, código correspondente (cada formulação tem um código específico) e 

lote, bem como os operadores. O cálculo do número de lote é feito para cada preparação realizada 

de forma individual, diretamente relacionado com a data de elaboração e tipo de fórmula. O número 

de lote tem 6 dígitos, sendo que o primeiro corresponde ao último algarismo do ano vigente, os três 

seguintes ao resultado da fórmula (30 x n.º do mês + n.º do dia), o penúltimo a um algarismo que 

varia consoante o tipo de preparação (2 para uma matéria-prima, 4 para uma formulação estéril, 6 

para um preparado oficinal e 8 para uma fórmula magistral) e o último dígito correspondente à ordem 

diária da preparação. Assim sendo, a título de exemplo, a quinta fórmula magistral a ser preparada 

no dia 14 de novembro de 2019 teria como número de lote correspondente o 934485.  

Após preenchimento de todas estas informações, o farmacêutico deve ir buscar todas as 

matérias-primas necessárias à realização da preparação, que se encontram no próprio espaço onde 

se encontra a bancada de trabalho, ou então no armazém geral no caso de se tratar de uma fórmula 

que parte de um medicamento comercializado e portanto disponível para ser dispensado no hospital. 

De forma a garantir a qualidade e a segurança do produto elaborado, o farmacêutico deve seguir, 

rigorosamente, os passos descritos no PNT, que englobam, de forma geral, realizar comprovações 

prévias ao procedimento (garantir que as matérias-primas, o local de trabalho e o equipamento 

necessário asseguram a idoneidade da preparação), a elaboração propriamente dita  e o controlo 
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de qualidade, que na maior parte das vezes significa controlar o volume e as características 

organoléticas, no mínimo.   

Após preparação e acondicionamento do medicamento, são impressas as etiquetas relativas 

a essa preparação, contendo o nome e contacto do hospital, nome da preparação, dose, quantidade, 

lote, prazo de validade e outras recomendações relevantes (se é necessário conservar no frio, agitar 

antes de usar, entre outras), que servem para identificar o medicamento a ser fornecido ao paciente 

bem como o PNT que irá ser armazenado num arquivo do serviço de farmácia. 

6.2 Atividade desenvolvida 

A minha atividade na unidade de farmacotecnia focou-se, em exclusivo, à preparação de 

medicamentos, seguindo todo o procedimento de trabalho descrito anteriormente. Algumas das 

preparações por mim elaboradas foram: 

 Solução de vitamina E, 125 mg/ml; 

 Solução de levotiroxina, 10 µg/ml; 

 Suspensão de omeprazol, 2 mg/ml; 

 Suspensão de enalapril, 1 mg/ml; 

 Pó de arginina (500 mg); 

 Solução de cetamina 10 mg/ml; 

 Cápsulas de benzoato de sódio 250 mg; 

 Enema de hidrato de cloral 10 mg/ml; 

 Suspensão de hidroxiureia, 40 mg/ml; 

 Cápsulas de riboflavina, 100 mg; 

 Solução de furosemida, 2mg/ml; 

 Suspensão de flecaínida, 10 mg/ml. 

 

7. ATIVIDADES FORMATIVAS EXTRA-ESTÁGIO  

Aos farmacêuticos, farmacêuticos internos residentes e estagiários de farmácia é dada a 

oportunidade de assistir e participar em conferências, palestras e outros eventos de caráter 

formativo de forma a garantir e auxiliar a formação e atualização contínua dos farmacêuticos da 

equipa, sendo que tive a grande oportunidade de assistir a várias destas sessões durante o decorrer 

do meu estágio no hospital. 

Numa palestra dividida entre os dias 16 e 31 de outubro de 2019, na biblioteca dos SF do 

HCUV, ministrada por médicos especialistas do próprio hospital, foi discutida a epidemiologia e 

fisiopatologia da esclerose múltipla, com bastante detalhe, na primeira parte, com a segunda 

parte da palestra altamente focada no tratamento da doença, envolvendo também a discussão de 

alguns casos clínicos e a troca de experiências entre médicos e farmacêuticos.  

No dia 22 de outubro de 2019, novamente na biblioteca do serviço de farmácia do HCUV, 

assisti a uma palestra explicativa sobre um ensaio clínico, no qual testaram a utilização do 
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Durvulumab para o tratamento do cancro do pulmão de células não-pequenas irressecável de 

estadio III. Nesta sessão, dois delegados de informação médica da marca que detém a patente 

deste fármaco falaram um pouco sobre a epidemiologia da doença e a necessidade clínica que 

justifica o uso deste fármaco, bem como o desenho do ensaio clínico e os resultados do mesmo, 

seguido de uma conversa com os farmacêuticos presentes na sala.  

No dia 24 de outubro de 2019, no Ilustre Colégio dos Médicos de Valência, tive a oportunidade 

de assistir a umas jornadas de atualização em tratamento nutricional, de tema “Debates sobre 

Nutrición Clínica”. Na prática, foi uma espécie de mesa redonda em que se discutiram diversos 

temas subordinados à nutrição clínica, estabelecendo-se um diálogo bastante fluído entre médicos 

e enfermeiros, essencialmente. Apesar de os farmacêuticos não estarem presentes em massa, 

foram discutidas várias fórmulas para nutrição entérica e parentérica de elevado interesse, 

específicas para pacientes diabéticos, para pacientes com problemas renais, pacientes com 

síndrome de intestino curto, fórmulas oligopeptídicas e fórmulas para imunonutrição. Através da 

partilha da experiência de médicos especialistas na área aliada às questões lançadas por outros 

profissionais de saúde, foi possível aprender imenso sobre o tema, de uma forma que por vezes se 

sentia bastante informal, mas altamente esclarecedora.  

Finalmente, no dia 29 de outubro de 2019, no Hotel Barceló, tive o prazer de assistir a uma 

sessão intitulada “Palbociclib – hablamos de experiencia”, que consistiu, tal como indicado pelo 

título da conferência, numa partilha de ideias e experiências sobre o palbociclib (comercializado 

como IBRANCE® (Pfizer), um agente antineoplásico aprovado pela Agência Europeia do 

Medicamento em 201619. Esta sessão foi altamente didática e esclarecedora, já que pela primeira 

parte, uma conceituada oncologista espanhola falou um pouco sobre o caminho percorrido desde o 

desenvolvimento até à comercialização do medicamento, apresentando os resultados dos vários EC 

realizados com o fármaco que levaram à sua aprovação, bem como os resultados do seguimento 

de pacientes na vida real. De seguida, vários médicos representantes dos serviços de oncologia e 

hematologia do Hospital General de Valencia, do Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, do 

Hospital Provincial de Castellón e do HCUV partilharam os resultados do uso de palbociclib na vida 

real em amostras populacionais constituídas por alguns dos seus pacientes. De forma geral, os 

resultados apresentados por cada hospital eram consistentes não só com os resultados dos EC 

anteriormente apresentados, mas também entre eles, sendo que as características dos pacientes, 

as taxas de sucesso, efeitos secundários, entre vários outros fatores foram, de forma geral, 

coincidentes entre si. Este foi, para mim, um painel de extremo interesse, já que a discussão dos 

resultados de vida real pelos médicos permitiu demonstrar não só o que foi provado nos ensaios, 

mas também a eficácia deste fármaco em pacientes não incluídos nos EC. A sessão terminou com 

uma forte troca de ideias entre os vários profissionais presentes na sala e com a apresentação e 

discussão de alguns casos clínicos reais.  
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8. CONCLUSÃO 

O farmacêutico hospitalar, devidamente integrado numa equipa multidisciplinar e com um 

amplo espetro de conhecimento, tem um impacto profundo na saúde do paciente ingressado no 

hospital, revelando ser uma figura chave na garantia da segurança e qualidade do tratamento 

fornecido ao doente, munido de uma sólida base de conhecimento científico.  

Ao longo destes três meses de estágio, foi-me dada a possibilidade de integrar uma equipa de 

farmacêuticos hospitalares com as mais variadas funções, desde a gestão, aquisição, elaboração e 

dispensa de medicamentos, passando pela gestão de inúmeros EC, até à determinação laboratorial 

de fármacos no sangue. Mesmo considerando a heterogeneidade destas funções, há um forte 

sentido crítico e discernimento aquando da toma de decisões e interpretação de resultados 

transversal a todas elas.  

Este relatório espelha uma experiência que, embora curta, se revelou incrivelmente 

enriquecedora. Em todas as unidades pelas quais passei senti uma enorme confiança nos meus 

conhecimentos científicos e técnicos depositada pelos meus responsáveis, o que se traduziu numa 

natural liberdade para desempenhar todas as funções por mim descritas com grande autonomia. 

Contudo, salvaguardo a preocupação que os farmacêuticos tiveram, em todas as fases do meu 

estágio, em garantir que eu entendia como exercer determinada tarefa, bem como o porquê de a 

exercer daquela forma, o que significa que de forma muito natural fui assimilando imenso 

conhecimento novo ou solidificando aquele que me foi proporcionado durante os meus anos de 

formação. Para além destes novos conhecimentos que fui reunindo, foi muito importante para mim 

ver a inserção e o contributo positivo do farmacêutico numa equipa verdadeiramente multidisciplinar, 

onde farmacêuticos, médicos, enfermeiros e outros técnicos trabalham de forma concertada em prol 

do bem-estar dos seus pacientes. 

Outro aspeto muito positivo do meu estágio foi a possibilidade de presenciar as múltiplas 

sessões de atualização de conhecimento em que os farmacêuticos do hospital participam com 

elevada frequência, quer sejam ministradas por médicos, pelos próprios farmacêuticos do serviço 

ou por entidades externas (como por exemplo, algumas indústrias farmacêuticas). Isto, aliado ao 

facto de que os farmacêuticos de serviço se reúnem todos os dias antes de iniciar o dia de trabalho 

para discutir quaisquer questões mais pertinentes, revela o esforço que é feito por esta equipa para 

honrar o compromisso de se manterem atualizados, com o objetivo de proporcionarem os melhores 

cuidados aos pacientes desta comunidade.  
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ANEXOS           

Anexo 1 – Ficha de registo de terapêutica individual de um paciente do serviço de 

oncologia/hematologia. 
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Anexo 2 – Ficha informativa fornecida ao paciente na dispensa de capecitabina. 
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Anexo 3 – Página principal usada pelo programa PROA. 
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Anexo 4 – Exemplo de recomendação por parte do farmacêutico no âmbito do programa PROA. 
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Anexo 5 – Pré-tratamento a que são submetidos os fármacos imunossupressores no laboratório de 

farmacocinética clínica. 

 

Ciclosporina Tacrolímus Sirolímus 

1) Homogeneizar a 
amostra de sangue total (sem 
centrifugar) 

2) Adicionar 200 µl da 
amostra num eppendorf 

3) Adicionar 100 µl de 
reagente solubilizante 

4) Adicionar 400 µl de 
reagente precipitante 

5) Agitar, em vórtex, 
durante 10 segundos 
aproximadamente 

6) Centrifugar 5 minutos 
a 10900 rpm. 

7) Decantar o 
sobrenadante num tubo 
contendo EDTA e agitar em 
vórtex 5 – 10 segundos para 
posterior análise. 

1) Homogeneizar a amostra 
de sangue total (sem 
centrifugar) 

2) Adicionar 200 µl da 
amostra num eppendorf 

3) Adicionar 200 µl de 
reagente precipitante 

4) Agitar, em vórtex, 
durante 10 segundos 
aproximadamente 

5) Centrifugar 5 minutos 
a 10900 rpm. 

6) Decantar o 
sobrenadante num tubo 
contendo EDTA e agitar em 
vórtex 5 – 10 segundos para 
posterior análise. 

1) Homogeneizar a amostra 
de sangue total (sem 
centrifugar) 

2) Adicionar 150 µl da 
amostra num eppendorf 

3) Adicionar 300 µl de 
reagente precipitante 

4) Agitar, em vórtex, durante 
10 segundos 
aproximadamente 

5)  Incubar 10 minutos em 
estufa a 42ºC 

6) Centrifugar 5 minutos a 
10900 rpm. 

7) Decantar o sobrenadante 
num tubo contendo EDTA e 
agitar em vórtex 5 – 10 
segundos para posterior 
análise. 
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Anexo 6 – Diluições recomendadas em função do esquema de administração de metotrexato 
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Anexo 7 – Valores hipotéticos de futuras concentrações sanguíneas de digoxina no caso de se 

manter o esquema posológico atual do paciente. 
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Anexo 8 – Previsão dos valores de concentração sanguínea de digoxina no caso de ajuste segundo 

a recomendação farmacêutica.  
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Anexo 9 – Exemplo de procedimento normalizado de trabalho para a preparação de uma suspensão 

oral de omeprazol a 2mg/ml. 
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Anexo 10 – Exemplo de procedimento normalizado de trabalho para a preparação de uma solução 

para aftas bucais sem lidocaína. 
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