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Resumo
O farmacêutico assume um papel muito importante na sociedade. É essencial
desde o aconselhamento sobre o uso racional dos medicamentos a uma correta
monitorização da terapêutica. A formação universitária, a experiência quotidiana e a
preocupação em assegurar uma formação contínua permite obter um leque de
conhecimentos científicos que garantem a prestação de um bom serviço farmacêutico.
O presente relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira
parte retrata sucintamente a minha experiência e aprendizagem na Farmácia das Devesas,
em Vila Nova de Gaia. Ao longo do meu estágio, que decorreu entre setembro de 2015 e
fevereiro de 2016, tive oportunidade de aplicar conhecimentos científicos adquiridos e de
participar em todas as atividades desenvolvidas diariamente na farmácia, como receção
de encomendas, disposição de produtos farmacêuticos nos lineares, atendimento,
determinação de parâmetros bioquímicos e organização e conferência de receituário.
Já na segunda parte, o relatório passa a incidir nos trabalhos realizados no âmbito
da educação para a saúde. Como resultado foram desenvolvidos três temas, sendo o
primeiro tema, “educação ambiental”, no qual foi realizada uma ação de formação em duas
escolas primárias. No segundo e terceiro tema, “uso (ir) racional de antibióticos” e
“contraceção de emergência”, foram elaborados panfletos com a informação essencial a
transmitir aos utentes.
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PARTE I
Descrição do funcionamento da Farmácia das Devesas (FD) e das atividades
realizadas durante o estágio curricular.
1. Caracterização do espaço físico e funcional da farmácia
1.1. Localização
A Farmácia das Devesas localiza-se na Rua Barão do Corvo nº 918, freguesia de
Santa Marinha, relativamente próxima da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Perto
da FD existe um Centro de Saúde, várias clínicas médicas, estabelecimentos de comércio,
uma escola primária e uma estação de comboio, permitindo assim uma grande afluência
de utentes.
1.2. Direção técnica e propriedade
De acordo com a legislação em vigor1,2,3, a Direção Técnica da FD é assumida pela
Dra. Sónia Maria Silva Pereira de Sousa, responsável pela promoção do uso racional do
medicamento. A propriedade da FD pertence à Dra. Irene dos Santos Silva Pereira de
Sousa.
1.3. Horário de funcionamento
O horário de funcionamento da FD é de segunda a sexta-feira das 9h às 20h, sem
interrupção na hora de almoço e aos sábados das 9h às 13h.
Para além deste horário normal de funcionamento a FD cumpre serviço permanente
de vinte em vinte dias, que consiste no prolongamento do funcionamento normal da
Farmácia até às 9 horas do dia seguinte, durante um período de 24 horas de funcionamento
sem interrupção4,5.
1.4. Recursos humanos: funções e responsabilidades
De acordo com a legislação em vigor3, mencionada no Decreto-lei nº 307/2007, a
“obrigação de o diretor técnico estar na farmácia em permanência e exclusividade
pressupõe a indicação de farmacêutico que o substitua nas suas ausências e
impedimentos, designadamente nas férias, pelo que a farmácia tem de dispor de, pelo
menos, dois farmacêuticos”. A FD cumpre esse requisito, sendo a sua equipa laboral
constituída por sete colaboradores (tabela 1), o que permite garantir um bom serviço
prestado aos utentes.
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Tabela 1: Equipa Integrante da Farmácia das Devesas.
Dra. Irene dos Santos Silva Pereira

Proprietária

de Sousa
Dra. Sónia Maria Santos Pereira de

Diretora Técnica

Dra. Ana Clara Rebelo

Farmacêutica Substituta

Dra. Sara Raquel Silva

Farmacêutica

Ana Cristina Teixeira Pinho

Técnica de Farmácia

Deolinda Maria Barata

Técnica de Farmácia

Kátia Maria Campota

Técnica Auxiliar de Farmácia

Maria de Fátima Oliveira

Auxiliar de limpeza

Sousa

Durante os primeiros meses que estagiei na FD, fez parte também da equipa o
estagiário Pedro Elísio.
1.5. Espaços físicos
A FD possui instalações adequadas de modo a garantir a segurança e conservação
dos medicamentos e a acessibilidade e comodidade dos utentes3.
A FD é facilmente identificada no exterior. No interior é constituída por três pisos.
No piso da entrada, piso 0, encontra-se: a área de atendimento ao público, o gabinete de
apoio personalizado, a zona de receção de encomendas e apoio ao atendimento e as
instalações sanitárias. No piso inferior, -1, encontra-se o gabinete da Diretora Técnica, o
gabinete da proprietária e o gabinete de podologia, fisioterapia e depilação a laser. No piso
-2 localiza-se o armazém, o laboratório, o gabinete do contabilista, o gabinete dos
colaboradores e a copa. Deste modo a FD cumpre a legislação que menciona as áreas
obrigatórias numa farmácia6.
1.5.1.Espaço exterior
A FD encontra-se no rés-do-chão de um edifício habitacional e possui uma entrada
através de uma porta de vidro automática, reunindo as condições necessárias de
acessibilidade a todos os utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de
deficiência3,7 (Anexo 1). A Farmácia apresenta uma fachada onde se lê «Farmácia das
Devesas» e o símbolo «cruz verde» luminoso. Além disso encontram-se ainda informações
importantes na porta principal como a identificação da Diretora Técnica, o horário de
funcionamento, os turnos das farmácias de serviço de Vila Nova de Gaia e possui um
postigo para que o serviço permanente seja efetuado com segurança3. À direita da porta
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encontra-se uma montra envidraçada com informação a serviços farmacêuticos prestados
e respetivo custo.
1.5.2. Espaço Interior
 Área de atendimento: A apresentação desta área da Farmácia assume extrema
importância uma vez que é muitas vezes o único local de contacto dos utentes com a
Farmácia, devendo-se proporcionar aos utentes uma atmosfera acolhedora e confortável
onde se verifique, ao mesmo tempo, profissionalismo e condições para que ocorra uma
correta comunicação. Após a entrada existe uma área onde se pode circular livremente e
visualizar produtos cosméticos, de higiene, artigos de puericultura, capilares, suplementos
alimentares, produtos bucodentários, produtos veterinários, dispositivos médicos, assim
como óculos de sol e perfumes. Esta área possui ainda uma balança digital. Mais à frente
encontram-se quatro balcões de atendimento informatizados e atrás dos quais se
encontram expostos diversos medicamentos não sujeitos a receita médica, consoante a
sazonalidade. Na parte inferior dessas prateleiras encontram-se diversas gavetas onde se
arrumam diversos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e produtos
farmacêuticos, desde emplastros, analgésicos, pastilhas para a garganta, testes de
gravidez, compressas, desinfetantes, entre outros (Anexo 2 e 3).
Durante o meu estágio, nesta zona tive oportunidade de proceder à exposição dos
produtos rececionados, utilizando o método FEFO “First Expired First Out”, de modo a que
os produtos com prazo de validade mais curto sejam os mais acessíveis, possibilitando
assim uma correta rotação de stock. Por vezes, alterei também o local dos produtos
expostos para outros locais mais visíveis, consoante a sazonalidade, utilizando técnicas de
merchandising. Estas tarefas que realizei são de extrema importância porque estar
familiarizado com a localização dos produtos é fundamental para um bom atendimento.
 Gabinete de atendimento personalizado: Este gabinete situa-se junto dos
balcões de atendimento (Anexo 4). É o local onde se procede à medição da glicemia
capilar, do colesterol total, dos triglicerídeos, uma vez que possui um equipamento
fotométrico da Quilaban, Callegari 3000®. Procede-se também à medição da pressão
arterial e à administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação (PNV)
e de injetáveis (Anexo 5). Existe ainda um posto de atendimento, que se utiliza em
situações de muita afluência. Neste gabinete realizei várias vezes as determinações
referidas anteriormente, assim como informei os utentes sobre o correto manuseamento
dos equipamentos utilizados por diabéticos. Para além disso realizei neste gabinete um
rastreio capilar, constituído por um inquérito e avaliação da oleosidade capilar.
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 Área de receção de encomendas e apoio ao atendimento: Nesta área,
também designada por área de stock ativo ou de apoio ao atendimento existem dois móveis
com gavetas deslizantes, um onde se guardam os medicamentos de marca, por ordem
alfabética, onde existem duas filas inferiores onde se localizam todos os xaropes e outros
medicamentos de grande volume, como saquetas e emplastros. Existe ainda duas gavetas
destinadas a produtos para diabéticos (tiras e lancetas), uma para medicamentos
veterinários, duas para contracetivos de marca e genéricos e outra para produtos capilares.
O outro móvel destina-se aos medicamentos genéricos ordenados por ordem alfabética do
DCI (Designação Comum Internacional). Existe também um frigorífico onde se armazenam
os medicamentos sujeitos a refrigeração (temperaturas entre 2ºC e 8ºC), como insulinas,
vacinas e alguns colírios (Anexo 6). Como esta área funciona como zona de realização e
receção de encomendas, assim como de devoluções a fornecedores e quebras de
produtos, está equipada com um computador, leitor ótico e equipamento de marcação de
preços (Anexo 7). Para uma correta monitorização da temperatura e humidade, existe um
termohigrómetro digital numa gaveta do móvel dos medicamentos de marca e outro no
frigorífico.
Nesta área procedi à arrumação dos produtos encomendados, ficando a conhecer
a organização dos móveis, procedi à realização de encomendas, bem como à sua receção
e tratamento de reservas.
 Instalações sanitárias: Estas instalações são de uso habitual da equipa laboral.
São ainda utilizadas para recolha de urina no caso de utentes que solicitam a realização
de testes de gravidez na Farmácia.
 Gabinete da Diretora Técnica: É neste gabinete que a Diretora Técnica exerce
funções de organização da Farmácia (Anexo 8). É também utilizado para consultas de
nutrição e rastreios, por exemplo auditivos.
 Gabinete da Proprietária: É neste gabinete onde se tratam assuntos
relacionados com a gestão e administração da farmácia.
 Gabinete de podologia, fisioterapia e depilação: Este gabinete é utilizado para
a realização de consultas de podologia, de fisioterapia e depilação a laser (Anexo 9).
 Copa: Este local é destinado às refeições.
 Área reservada aos colaboradores: Os colaboradores utilizam esta área para
colocar os seus pertences.
 Gabinete de contabilidade: Gabinete onde se analisam e arquivam os
documentos contabilísticos.
 Laboratório: Destina-se à preparação de medicamentos manipulados. O
laboratório encontra-se bem equipado8 (Anexo 10).
4
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 Armazém: Local onde se armazenam os produtos que se encontram em
elevadas quantidades e portanto não é possível guardá-los na área de apoio ao
atendimento ou na área de atendimento (Anexo 11). Os medicamentos de marca
encontram-se separados dos medicamentos genéricos, assim como existem também
prateleiras destinadas aos produtos de venda livre, puericultura e cosmética. Existe ainda
uma prateleira destinada às matérias-primas e reagentes utlizados na preparação de
manipulados. No armazém encontra-se também um termohigrómetro digital, que permite
a correta monitorização da humidade (entre 40 a 60%) e da temperatura (entre 15ºC a
25ºC). Anualmente todos os termohigrómetros presentes na farmácia são calibrados.
1.6. Kaizen
A FD implementou o sistema Kaizen, com o objetivo de melhorar o serviço prestado.
Este projeto foi desenvolvido em pareceria com a Associação Nacional das Farmácias
(ANF) e decorreu durante os primeiros meses do meu estágio.
O Kaizen é a filosofia japonesa de melhoria contínua, “Mudança para melhor” que
promove o aumento da produtividade, rentabilização e motivação de recursos, eliminação de
desperdícios, redução de tempos de produção e otimização de equipamentos9. Deste modo, o

Kaizen utiliza um conjunto de metodologias e ferramentas comprovadas para reduzir o
desperdício e melhorar o serviço prestado aos utentes. Na FD, para além da organização
e identificação de todos os espaços foram também criados documentos para normalizar e
facilitar as tarefas. Desta forma, a FD possui uma organização que permite tanto uma
rápida integração de novos elementos na equipa como um atendimento mais eficiente,
diminuindo o erro humano e a variabilidade na realização de tarefas.
Durante o meu estágio tive oportunidade de ajudar a implementar o projeto,
identificando alguns espaços. Considero o Kaizen uma mais-valia na FD, pois permite
prestar um serviço mais eficiente e ajudou-me a integrar rapidamente na equipa.
1.7. Utentes
Por se encontrar num importante ponto, não só comercial mas também de grande
afluxo da cidade de Vila Nova de Gaia, a FD é diariamente procurada por um elevado
número de utentes, sendo possível diferenciar dois grupos principais: aqueles que são
utentes habituais, já bem conhecidos pela equipa, e aqueles que estão apenas de
passagem. A FD é procurada essencialmente pela população mais idosa. Claro que, em
termos de estratos sociais, de nível de instrução e também em termos de personalidade, é
bastante heterogénea, o que leva a que cada colaborador se tenha de adaptar e atuar de
acordo com a situação de modo a fornecer o aconselhamento mais correto.
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1.8. Sistema Informático
O Sistema Informático que a FD dispõe é o Sifarma 2000 da Glintt, empresa
pertencente à ANF. O Sifarma é uma ferramenta indispensável para o bom funcionamento
da farmácia, permitindo uma boa gestão e organização (Anexo 12). Todas as atividades
realizadas na farmácia são apoiadas no sistema informático, desde a realização de
encomendas, receção de produtos, dispensa ao utente, criação de reservas, consulta de
informação sobre medicamentos, controlo dos prazos de validade, gestão de stocks,
controlo do inventário, faturação a entidades e emissão de verbetes, até à consulta de
dados financeiros. Para se ter acesso ao Sifarma é necessário introduzir um código de
utilizador e palavra passe, cada colaborador possui um código de acesso, no meu caso era
o código W. A FD possui oito terminais informáticos equipados com o Sifarma 2000, quatro
destinam-se maioritariamente ao atendimento ao público, outro à realização e receção de
encomendas e os outros três encontram-se nos gabinetes.
Durante o meu estágio tive oportunidade de utilizar as diversas funcionalidades do
Sifarma, desde receção de encomendas, realização de encomendas, utilização do sistema
de reservas, dispensa de medicamentos, verificação de preços dos produtos de venda
livre, entre outros.
2. Fontes de informação
O acesso à informação e uma atualização contínua dos conhecimentos é
fundamental para a atividade farmacêutica, por isso, na FD é possível aceder ao site da
Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde I.P (INFARMED), ao
Prontuário Terapêutico online, à ANFonline, entre outras fontes disponíveis online. Para
além disso, é possível obter informação sobre os medicamentos no próprio Sifarma, em
fontes de informação de acesso obrigatório3,7, (Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia
Portuguesa IX) e em outras fontes não obrigatórias como o Formulário Galénico Português,
Índice Nacional Terapêutico, Simposium Terapêutico, entre outros.
Durante o estágio recorri à informação do Sifarma, ao Prontuário Terapêutico e à
ANFonline.
3. Gestão de stock
A correta gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento da farmácia,
permitindo tanto evitar ruturas de stock, como a acumulação de produtos em quantidades
desnecessárias, o que acarreta custos. O farmacêutico deve gerir os aspetos
administrativos, técnicos e económicos de modo a satisfazer a procura por parte dos
utentes.
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3.1. Fornecedores
A farmácia das Devesas adquire os produtos através de encomendas diárias,
através de pedidos diretos aos laboratórios ou através de compras de grupo.
As encomendas diárias podem ser efetuadas a dois armazenistas (Alliance
Healthcare e Cooprofar - Cooperativa dos Proprietários de Farmácia). Estas encomendas
são geradas informaticamente e aprovadas por um colaborador. Permitem uma aquisição
mais rápida e mais frequente de produtos, o que se traduz num menor empate de capital,
no entanto as condições de compra nem sempre são as melhores.
As encomendas efetuadas diretamente ao laboratório são realizadas através de
uma nota de encomenda por intermédio do delegado de informação médica
correspondente. Geralmente apresenta melhores condições de compra, sendo vantajoso
para produtos com elevada rotatividade. A Vichy, a Abbott e a Eucerin são exemplos de
laboratórios que vendem diretamente à Farmácia.
Outra forma de adquirir os produtos é através de compras de grupo. A FD está
integrada num grupo de quinze farmácias que compram em conjunto para obter melhores
condições de compra. Os produtos comprados em grupo ficam disponíveis numa
plataforma da Alliance Healthcare criada para esse efeito. A FD adquire os produtos dessa
plataforma através das encomendas diárias, não necessitando assim de ter muito stock
físico na farmácia.
3.2. Gestão de Encomendas
Todos os produtos existentes na Farmácia possuem uma ficha do produto no
Sifarma e nessa ficha constam diversas informações sobre o produto, desde o nome,
Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos, preço de custo e preço
de venda ao público (PVP), margem, fabricante, armazenista preferencial, prazo de
validade, informação relativa às compras, informação científica, níveis de stock, entre
outros (Anexo 13). Em relação aos níveis de stock é possível definir informaticamente o
stock mínimo e máximo desejado, que é efetuado em função do histórico de vendas e é de
extrema importância para a gestão de stocks, já que a saída de um produto gera
informaticamente uma proposta de encomenda. Deste modo, sempre que um produto é
dispensado, devolvido ou se efetua uma quebra, o produto vai para uma proposta de
encomenda que posteriormente é validada por um colaborador.
Tive a autonomia de alterar níveis de stock em alguns produtos, depois de analisar
o histórico de vendas.
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3.3. Realização e receção de encomendas
Depois de aprovada a proposta de encomenda, a encomenda é enviada à
Cooprofar ou à Alliance, alternadamente, via farmalink. Para além disso, é possível efetuar
pedidos telefonicamente, ou através de encomendas instantâneas, podendo assim verificar
a disponibilidade do produto e dar garantias ao utente sobre a hora de chegada. As
encomendas instantâneas são realizadas acedendo à ficha do produto.
Tive oportunidade de realizar encomendas diárias via farmalink, de efetuar pedidos
por telefone e encomendas instantâneas.
A receção das encomendas é de extrema importância uma vez que permite
assegurar que os produtos encomendados correspondem aos produtos entregues. As
encomendas entregues na farmácia têm de ser sempre acompanhadas da fatura original
e duplicado, enviada pelo fornecedor.
Quando se recebe uma encomenda, procede-se à leitura ótica de todos os
produtos, verifica-se a validade de todos os produtos e se o produto está reservado. Os
produtos reservados encontram-se assinalados na coluna de situação com um R, o que
indica que o produto tem uma reserva associada, podendo ou não estar pago.
Após a leitura de todos os produtos, verificam-se todos os preços, que constam no
computador e na fatura e compara-se o valor total da fatura com o valor apresentado. No
final da receção, surge no ecrã uma lista dos produtos que não foram entregues e que
devem ser transferidos para o outro fornecedor, de forma a evitar ruturas de stock.
Na FD existe uma folha de cálculo onde se registam os valores totais de cada fatura
para controlo do valor mensal atingido a cada fornecedor.
Se a encomenda incluir benzodiazepinas, estupefacientes ou psicotrópicos é
necessário incluir o número da requisição para finalizar a receção da encomenda.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de rececionar várias encomendas,
fazendo o tratamento das reservas e a transferência dos produtos não entregues. Nos
casos em que se verificaram não conformidades, contactei o fornecedor para regularizar a
situação. Em caso de produtos faturados e não enviados, pedi o crédito do produto ou o
produto acompanhado de uma guia de remessa. No caso de envio de produtos não
faturados, pedi a fatura do produto, caso o produto fosse do nosso interesse ou devolvi o
produto.
3.4. Sistema de reservas
Como referi anteriormente, a FD, utiliza o sistema de reservas do Sifarma. Recorrese a este método quando o produto não está disponível na farmácia. Na dispensa do
medicamento, quando se fatura o produto que possui stock zero, o sistema pergunta se
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desejamos criar uma reserva. A reserva é sempre criada com o nome e contacto do utente.
O utente pode optar por pagar de imediato e posteriormente só levanta o produto ou podese efetuar uma reserva não paga. É emitido um talão para o utente e um talão para a
farmácia, que se anexa ao produto quando este for rececionado. O utente quando proceder
ao levantamento do produto deve acompanhar-se do seu talão e o colaborador que o
dispensar deve proceder informaticamente à entrega do produto, para que a reserva fique
finalizada.
Durante o meu estágio tive oportunidade de criar várias reservas para utentes, de
rececionar produtos reservados e anexar o respetivo talão, assim como de efetuar a
entrega dos produtos reservados aos utentes e dar baixa informaticamente das reservas.
3.5. Marcação de preços
A legislação atual estabelece a obrigatoriedade de indicação do PVP na rotulagem
dos medicamentos10. Os produtos que chegam à Farmácia sem PVP incluem todos os
produtos de venda livre, medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos de
cosmética, puericultura, veterinários, dispositivos médicos, sendo que nestes casos o PVP
é definido automaticamente na receção de encomendas, após a introdução do preço de
custo e da margem de lucro.
Durante o estágio procedi inúmeras vezes à marcação de preços dos produtos
rececionados.
3.6. Critérios de armazenamento e controlo dos prazos de validade
A arrumação os produtos rececionados nos locais apropriados é de extrema
importância para que o atendimento do utente seja efetuado de forma eficiente, fácil e
seguro, otimizando assim a tarefa do farmacêutico.
Os produtos sujeitos a refrigeração são colocados de imediato no frigorífico quando
chegam à farmácia. Os restantes produtos são arrumados no final da receção da
encomenda. Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são guardados nos
móveis na zona de receção de encomendas, alguns MNSRM são guardados nas gavetas
na zona do balcão e os produtos de venda livre (suplementos, capilares, puericultura, entre
outros), são expostos em lineares e gôndolas na área de atendimento ao público. Este
armazenamento é efetuado tendo em conta a regra FEFO, de modo a facilitar um correto
escoamento do stock. Se o produto não possuir Prazo de Validade (PV), utiliza-se a regra
FIFO (First In First Out).
Relativamente ao controlo dos Prazos de Validade, mensalmente a Dra. Ana Clara
é responsável por emitir uma listagem dos produtos cuja validade expira nos três meses
seguintes. Essa listagem é analisada e os produtos que realmente possuem essa validade
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são devolvidos ao fornecedor ou vão para quebras, caso o fornecedor não aceite
devoluções. Os produtos cuja validade não está atualizada, e portanto não caducam nessa
data, são atualizados informaticamente. É ainda emitida uma listagem, ou analisado
informaticamente por letra os produtos que não possuem validade na ficha do produto. Os
produtos sem validade na ficha são analisados no sentido de averiguar se realmente têm
ou não validade na embalagem.
Durante o meu estágio procedi à arrumação de todo o tipo de produtos, tanto na
área de apoio ao atendimento como no armazém. Esta tarefa foi muito importante para
conhecer a localização dos produtos e para facilitar o atendimento.
3.7. Matérias-primas: Conservação e prazo de validade
As matérias-primas são destinadas à preparação de manipulados, sendo adquiridos
através dos armazenistas e armazenados no armazém numa prateleira a eles destinada.
São sempre acompanhados do respetivo boletim de análise, consoante a legislação em
vigor11.
3.8. Devoluções
Existem diversos motivos em que é necessário proceder à devolução de um
produto, quando o produto recebido apresenta a embalagem danificada ou incompleta,
produtos com prazo de validade reduzido, para remarcação de preço, retirados do
mercado, entrega de um produto não encomendado ou em quantidades diferentes ou até
mesmo produtos sem rotação, que após acordo prévio com o laboratório se efetua troca
por outros produtos. A devolução é realizada no Sifarma, selecionando o armazenista,
colocando a quantidade a devolver, o motivo e o documento de origem. O documento
original e duplicado acompanham os produtos devolvidos durante o transporte para o
fornecedor e o triplicado fica na farmácia a aguardar regularização. Caso a devolução seja
aceite pelo destinatário, é emitida à farmácia uma nota de crédito, enviam uma nova
embalagem do mesmo produto ou enviam outros produtos para regularizar essa
devolução. Caso não seja aceite, o produto devolvido é entregue novamente na farmácia
e após regularização como “não aceite” é feita uma quebra contabilística.
Durante o estágio efetuei algumas devoluções e procedi à sua regularização.
4. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos
De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária7, “a
cedência de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da
medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante
prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica,
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acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos.”
Na dispensa de medicamentos o farmacêutico avalia a medicação dispensada, com o
objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os medicamentos, de modo
a evitar problemas associados ao tratamento.
O farmacêutico assume um papel muito importante junto do utente uma vez que é o
último profissional de saúde que contacta com o utente antes da administração do
medicamento. É muito importante sensibilizar para a correta utilização dos medicamentos
e certificarmo-nos que a informação que transmitimos é compreendida pelo utente. Para
tal, devemos utilizar uma linguagem adaptada a cada utente, reforçar a informação por
escrito nas embalagens dispensas e através de panfletos.
4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
4.1.1. Prescrição médica e normas de prescrição
Para que se proceda à dispensa de MSRM é necessária a apresentação da
prescrição médica por parte do utente.
Atualmente, de forma a promover a utilização dos medicamentos genéricos e a
uniformizar as regras de prescrição, a prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente
a designação comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a
dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia, passando o utente a ter direito de
optar por qualquer medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo (GH), (conjunto
de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativa,
forma farmacêutica, dosagem e via de administração, na qual se inclui pelo menos um
medicamento genérico existente no mercado)12. No entanto, o prescritor pode indicar na
receita justificações técnicas, que impedem o direito de opção do utente, tais como:

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de
acordo com informação prestada pelo INFARMED, devendo o prescritor
mencionar: Exceção a) art. 6º- Margem estreita;

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou
reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas
identificado por outra denominação comercial, devendo o prescritor mencionar:
Exceção b) art. 6º - Reação adversa prévia;

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um
tratamento com duração estimada superior a 28 dias, devendo o prescritor
mencionar: Exceção c) art. 6º - Continuidade de tratamento superior a 28
dias.
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Relativamente às exceções a) e b) o utente não tem direito de opção, no entanto no
caso de ser mencionada a exceção c), o utente pode optar por um medicamento com PVP
inferior ao do medicamento prescrito13,14. Se não for referida nenhuma exceção, na
prescrição por DCI, é obrigatória a dispensa de um dos cinco medicamentos mais baratos,
salvo se o utente optar por um com preço superior. De acordo com a legislação atual, as
farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos que
pertençam ao mesmo GH, de entre os cinco mais baratos para esse GH13.
Por cada receita médica só podem ser prescritos até um máximo de quatro
embalagens, sendo que só podem ser prescritas duas embalagens de cada medicamento,
exceto se se tratar de um medicamento para administração unitária, em que podem ser
prescritas até quatro embalagens iguais na mesma receita15.
Os produtos incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus, os manipulados e os
medicamentos psicotrópicos e estupefacientes têm de ser prescritos separadamente os
outros medicamentos.
Atualmente a prescrição de medicamentos é feita em receitas eletrónicas e
excecionalmente em receitas manuais.
4.1.2.Receita manual
A prescrição de medicamentos tem sofrido nos últimos anos várias alterações. A
receita manual tem vindo a desaparecer progressivamente e as farmácias vão tendo cada
vez mais acesso à prescrição por meios eletrónicos. No entanto as receitas manuais ainda
existem mas estão sujeitas a uma exceção legal que tem de ser assinalada na receita pelo
prescritor (Anexo 14). Esta exceção inclui casos de falência do sistema informático,
inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente
pela respetiva Ordem profissional, prescrição ao domicílio ou prescrição de menos de
quarenta receitas por mês14. As receitas manuais têm sempre validade de trinta dias e não
são renováveis (uma única via)15.
4.1.3.Receita Eletrónica
Atualmente a receita eletrónica (RE) é obrigatória e trouxe inúmeras vantagens,
como maior segurança no receituário, diminuindo os erros associados à prescrição médica
e à interpretação pelo farmacêutico e a burocracia (Anexo 15). As receitas eletrónicas
podem ter validade de trinta dias (única via) ou podem ser renováveis (três vias), sendo
válidas durante seis meses15.
O acesso à receita eletrónica faz-se através da leitura ótica do número da receita e
do código de acesso impresso na guia de tratamento para o utente ou do cartão de cidadão
do utente.
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Durante o meu estágio dispensei os dois tipos de prescrições, sendo que o
atendimento torna-se mais facilitado e mais seguro com a utilização da receita eletrónica.
4.1.4.Validação da prescrição médica
Antes de se proceder à dispensa dos medicamentos é necessário efetuar a análise
da prescrição e a sua validação. Qualquer não conformidade detetada na receita médica
deve ser transmitida ao utente de modo a resolver a situação sem prejuízo da sua saúde.
Em algumas situações contacta-se diretamente o médico prescritor e resolve-se a situação
com o médico, de forma a que o utente só precise de levantar uma nova prescrição junto
dele.
Durante a validação da receita eletrónica deve-se ter em atenção se consta o
número da receita, o local de prescrição, a identificação do médico prescritor, nome e
número de utente ou de beneficiário de subsistema de saúde, entidade responsável,
identificação do medicamento (DCI, dosagem forma farmacêutica, dimensão da
embalagem, número de embalagens, data de prescrição, validade da receita e assinatura
do prescritor).
No que se refere à receita manual, os critérios de validação são semelhantes à RE,
com a diferença do local de prescrição não ser obrigatório, da identificação do médico
prescritor ser apresentada na forma de vinheta e da obrigatoriedade de ser mencionada a
exceção legal de prescrição manual, não podendo ser admitida mais do que uma via.
Qualquer não conformidade que não seja detetada pelo farmacêutico traduz-se em
prejuízo para a farmácia, uma vez que as receitas não conformes são devolvidas pela
entidade à farmácia e esta não recebe o valor da comparticipação desses medicamentos.
Durante o meu estágio detetei várias vezes o incumprimento de requisitos
obrigatórios, nomeadamente, receitas com validade expirada, a falta da assinatura do
médico, ausência da referência do despacho em medicamentos que beneficiam de
comparticipação especial assim como despachos mencionados em medicamentos
prescritos por médicos de clinica geral quando só podem ser mencionados por
especialistas.
4.1.5.Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa
O papel do farmacêutico assume extrema importância nesta fase. É importante
questionar o utente e escutar as suas queixas, de forma a garantir um correto atendimento
e que o utente fica esclarecido sobre a correta utilização dos medicamentos, possíveis
efeitos adversos e interações medicamentosas.
A dispensação dos medicamentos inicia-se pela identificação do utente no Sifarma
e consulta da sua ficha de utente, caso exista. A consulta da ficha de utente permite o seu
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acompanhamento e detetar possíveis interações ou duplicação de medicação. Aqui devem
ser fornecidas as informações clinicas necessárias ao utente e deve-se garantir que não
existem dúvidas por parte do utente. De seguida efetua-se a faturação informática dos
medicamentos. No final do atendimento é emitida a fatura e o documento de faturação no
verso da receita, onde consta a identificação da farmácia e do Diretor Técnico, data e
número de venda, código de identificação do operador, código da entidade responsável
pela comparticipação, número da receita e do lote, identificação dos medicamentos
dispensados, PVP, valor a pagar pelo utente e valor da comparticipação.
Na FD as receitas dispensadas são guardadas em gavetas próprias identificadas
(utilizando o sistema Kaizen). Uma gaveta serve para guardar as receitas manuais com
regime geral, outra para as receitas manuais com regime especial, a terceira para as
receitas eletrónicas e a quarta para os restantes organismos. De seguida as receitas são
ordenadas por lotes, em que cada lote é composto por trinta receitas e verifica-se se as
receitas têm a data, carimbo e assinatura do colaborador responsável pelo atendimento. É
ainda verificada cada receita no sentido de detetar possíveis erros de faturação e eventuais
erros de aviamento, que em caso de acontecerem o utente é contactado no sentido de se
resolver a situação.
Durante o meu estágio dispensei inúmeras prescrições médicas, procedendo à sua
interpretação e avaliação, assim como procurei sempre me certificar se as informações
transmitidas por mim são compreendidas pelos utentes.
Tive oportunidade de organizar o receituário por lotes e de verificar se não existiam
não conformidades.
4.1.6.Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes
Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias que atuam principalmente no
Sistema Nervoso Central, onde alteram as funções cerebrais e, temporariamente, a
perceção, o humor, o comportamento e a consciência, podendo facilmente causar
dependência física e psíquica. Apesar destas substâncias apresentarem alguns riscos, são
substâncias extremamente importantes para a medicina e as suas propriedades, desde
que usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a um número alargado
de situações de doença16.
Estes medicamentos são utilizados no combate a doenças do foro mental, como
agitação, angústia, no desmame de drogas ou no tratamento da dor crónica ou oncológica.
Estes medicamentos têm um controlo específico, por isso só podem ser
dispensados com a apresentação do cartão de cidadão do utente, e deve-se certificar que
o utente possui mais de dezoito anos de idade. Devem ainda ser preenchidos
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informaticamente os dados referentes ao doente e ao adquirente, assim como o nome do
médico e o número da receita. No final é emitido um documento de psicotrópico que é
anexado à copia da receita e arquivado na farmácia durante três anos14,17. A legislação
obriga a que a Diretora Técnica envie periodicamente a listagem de entradas e saídas de
psicotrópicos ao INFARMED.
Durante o estágio dispensei inúmeras vezes prescrições de psicotrópicos.
4.1.7. Regime de comparticipação dos medicamentos
Os medicamentos comparticipados são MSRM que perante a apresentação de
receita médica por parte do utente permite que este não pague o valor total do PVP, ou em
algumas situações possa adquirir o medicamento gratuitamente. O valor não pago pelo
utente fica ao encargo da entidade de saúde responsável. Para os cidadãos portugueses
a entidade responsável é o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Relativamente ao SNS,
salienta-se o Regime Geral e o Regime Especial (abrange os pensionistas cujo rendimento
total anual não excede catorze vezes o salário mínimo nacional, identificado pela letra “R”
na prescrição médica. Existem ainda comparticipações especiais, relacionadas com certas
patologias como a Doença de Alzheimer18, Psoríase19, Lúpus20, Doença Inflamatória
Intestinal21, Dor Oncológica22, Dor Crónica23, entre outros, que possuem a menção de uma
portaria, despacho ou decreto, e em alguns casos apenas os médicos especialistas da
área o podem mencionar.
Existem também outros subsistemas de saúde que estabelecem regimes de
complementaridade entre entidades, em que os beneficiários beneficiam de uma
comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS, como por exemplo, os Serviços de
Assistência Médico-Sociais (SAMS) ou os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos
(CGD). Nestas situações é necessário fotocopiar a receita, sendo o documento original
faturado ao SNS e a cópia ao subsistema.
Tive oportunidade de contactar com diferentes subsistemas de saúde. No Sifarma
cada entidade é representada por um código, facilitando assim a ativação do plano de
comparticipação no atendimento, por exemplo: SNS regime geral – 01; SNS regime
especial – 48; Protocolo Diabetes Mellitus – DS; SNS regime geral + SAMS Quadros– O1;
SNS regime geral + Serviços Sociais CGD – R1.
4.1.8. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência
De acordo com o Estatuto do Medicamento24, um medicamento genérico é um
“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas,
a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja
sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriado”, sendo o Medicamento de
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Referência aquele “que foi autorizado com base em documentação completa, incluindo
resultados de ensaios farmacêuticos, pré- clínicos e clínicos.”
O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação
do preço dos medicamentos incluídos em cada um dos GH, sendo que a cada GH é
atribuído um preço de referência e é sobre este valor que o Estado comparticipa. Deste
modo, o sistema de preços de referência aplica-se aos medicamentos comparticipados
incluídos em grupos homogéneos e que sejam prescritos e dispensados no âmbito do SNS.
Segundo a legislação em vigor, o preço de referência para cada grupo homogéneo
corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em
consideração os medicamentos que integrem aquele grupo25. A introdução dos preços de
referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado aos utentes do SNS
pretende equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados, instituindo um valor
máximo a ser comparticipado.
No dia-a-dia é comum existirem dúvidas por parte dos utentes relativamente ao
preço dos medicamentos e à opção entre genéricos e medicamentos de marca. Durante o
meu estágio expliquei aos utentes a razão das diferenças de preço entre os medicamentos
e o motivo do aumento de preço de medicamentos de marca quando surge um
medicamento genérico no GH. Há utentes que preferem pagar mais e optar pelo
medicamento de marca, mas há cada vez mais utentes que preferem genéricos. Há muitas
farmácias no país com quota de mercado de medicamentos genéricos superior a 50%.
4.1.9. Processamento do receituário e faturação a entidades
O processamento do receituário e faturação a entidades tem uma importância
extrema numa farmácia, uma vez que permite que a farmácia receba o valor
correspondente às comparticipações dos medicamentos dispensados. Inicialmente as
receitas são separadas por organismo e agrupadas por lotes de trinta receitas, ordenadas
por ordem crescente17. Posteriormente, deve ser feita uma reverificação das receitas
médicas, para garantir que não existem inconformidades que podem levar a devoluções
por parte da entidade e consequentemente a perdas monetárias. Este processo é realizado
diariamente. Perto do final do mês procede-se à emissão do Verbete de Identificação do
Lote, apenas dos lotes que estão completos até ao momento, o qual é devidamente
carimbado e datado pelo colaborador responsável. No último dia do mês a faturação é
fechada, altura em que se emite uma Relação Resumo de Lotes e a Fatura Mensal dos
Medicamentos. Estes documentos e os lotes ordenados e respetivos verbetes dos
sistemas ou subsistemas do SNS são enviados para a ARS (Administração Regional de
Saúde), os restantes subsistemas são enviados para a ANF. O receituário é conferido pelo
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Centro de Conferência de Faturas que quando deteta alguma inconformidade devolve a
receita correspondente à farmácia juntamente com um documento que justifica o motivo
da devolução. Posteriormente a farmácia tem a possibilidade de corrigir o erro e refaturar
a receita no mês em que é devolvida.
Durante o estágio tive a oportunidade de colaborar em todo o processo, organizei
os lotes dos organismos e anexei os verbetes em cada lote ordenado para posteriormente
serem enviados.
4.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica
Atualmente a utilização de MNSRM é uma prática integrante do sistema de saúde.
Contudo, esta prática de automedicação tem de estar limitada a situações clínicas bem
definidas e deve efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas para aqueles
medicamentos26. É muito frequente recorrer-se à dispensa de MNSRM na farmácia
comunitária, tanto em casos de automedicação, como em situações de aconselhamento
farmacêutico. O profissional de saúde deve analisar a situação clinica do utente, sinais e
sintomas apresentados, a duração desses sinais e sintomas, a recorrência e intensidade,
patologias associadas, medicação habitual, intolerâncias, se já foi tomada alguma atitude
no sentido de resolver a situação, colocando várias questões que o ajudem a resolver o
caso. Poderão ser aconselhadas medidas não farmacológicas e MNSRM, ou poderá ser
necessário encaminhar o utente para o médico.
Há situações em que o utente não procura um aconselhamento, mas se
automedica, e nessas situações o farmacêutico deve alertar para os perigos da
automedicação.
Durante o estágio tive oportunidade de verificar muitos casos em que os utentes
procuram primeiro a farmácia antes e ir ao médico no sentido de resolverem rapidamente
o problema de saúde. Em alguns casos aconselhei os utentes a utilizar alguns MNSRM e
noutros casos encaminhei o utente para o médico.
4.3. Dispensa de outros produtos de saúde
Nas farmácias para além dos MSRM e dos MNSRM podem também encontrar-se
diferentes gamas de produtos, desde produtos cosméticos, fitoterápicos, dispositivos
médicos, produtos dietéticos, produtos veterinários, ortopédicos, entre outros. Apesar da
maioria destes produtos estar disponíveis nas grandes superfícies, as farmácias continuam
a ser muito procuradas pelos utentes para adquirir estes produtos. As farmácias marcam
a diferença pelo aconselhamento adequado e qualificado, com conhecimentos técnicos e
científicos que permitem um aconselhamento diferenciado.
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Durante o atendimento tive oportunidade de dispensar estes produtos e constato
que os utentes preferem adquiri-los na farmácia porque sentem mais confiança e têm um
atendimento especializado.
4.4. Receita Sem Papel
Nos últimos anos tem-se verificado várias alterações no que concerne à prescrição.
Há alguns anos existiam apenas receitas manuais, depois surgiram as receitas eletrónicas
e agora recentemente as receitas sem papel (RSP).
Com a chegada das receitas eletrónicas, em fevereiro de 2015, já se começaram a
sentir alguns benefícios para as farmácias, nomeadamente menor número de devoluções
do receituário, mas ainda não foi possível atingir todos os benefícios esperados,
designadamente no que respeita à simplificação dos processos administrativos de
organização e conferência de receituário. Nesse sentido, avançou-se para a segunda etapa
deste processo que passa pela desmaterialização efetiva das receitas e da faturação ao
SNS e outras entidades. Este projeto de desmaterialização da receita médica teve início
no dia 1 de novembro de 2015, e abrangeu todas as farmácias do continente.
5. Preparação de Medicamentos Manipulados
A preparação de medicamentos manipulados na FD não é muito frequente porque
é pouco solicitada pelos utentes. Qualquer manipulado preparado na FD segue as Boas
Praticas de preparação de medicamentos manipulados27,28, de modo a assegurar a
qualidade, segurança e eficácia do mesmo.
As matérias-primas utilizadas na preparação de manipulados devem cumprir as
exigências da respetiva monografia da Farmacopeia Portuguesa (FP), sendo também
necessário preencher uma ficha de receção de matérias-primas.
A preparação do manipulado deve reger-se pelo Formulário Galénico Português
(FGP) e após a sua preparação deve ser preenchida a ficha de preparação. Após se
acondicionar o medicamento manipulado é efetuada a rotulagem da embalagem. O rótulo
deve conter toda a informação necessária para o utente, como o nome das substância(s)
ativa(s) da preparação, a quantidade preparada, data da preparação, prazo de validade,
PVP, condições de conservação, instruções especiais, eventualmente indispensáveis para
a correta utilização do medicamento, como por exemplo: “agitar antes de usar”, “uso
externo”, “manter fora do alcance das crianças”.
Segundo a Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho, o cálculo do PVP dos medicamentos
manipulados é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das
matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, com base na seguinte fórmula:
(Valor dos honorários + valor das matérias primas + valor dos materiais de embalagem) x
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f, acrescido do imposto de valor acrescentado à taxa em vigor29. Alguns manipulados estão
sujeitos à comparticipados de 50%30.
Durante o meu estágio tive oportunidade de proceder à preparação de uma solução
de minoxidil a 5%. Elaborei a respetiva ficha de preparação, os cálculos necessários à
preparação e PVP, registei as quantidades usadas no registo de saídas das matériasprimas e elaborei o rótulo.
6. Outros serviços prestados na farmácia
A FD disponibiliza vários serviços à comunidade31, como a determinação de
parâmetros fisiológicos e bioquímicos, a administração de medicamentos e vacinas não
incluídas no PNV e serviços que são prestados por outros profissionais de saúde
qualificados, como podologia, fisioterapia, depilação e consultas de nutrição, em que estes
profissionais se deslocam à farmácia em dias previamente estipulados.
6.1. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos
Muito utentes recorrem à FD para avaliar a pressão arterial, determinar o colesterol
total, os triglicerídeos ou a glicemia capilar. As determinações bioquímicas são efetuadas
com recurso a um fotómetro CR 3000 ®. É necessária a recolha de uma amostra de sangue
capilar num tubo capilar, após a desinfeção e punção do dedo com uma lanceta. Colocase o tubo capilar com o sangue numa cuvete própria para cada teste, agita-se lentamente
para evitar a formação de bolhas de ar e faz-se a leitura do branco. Por fim, adicionam-se
duas gotas de reagente e depois de agitar novamente para promover a reação, coloca-se
a cuvete no aparelho a aguarda-se pela leitura. Por vezes a determinação da glicemia é
realizada em aparelhos portáteis, semelhantes aos que os utentes diabéticos utilizam no
dia-a-dia.
A Dra. Ana Clara verifica regularmente o funcionamento do fotómetro, utilizando
soluções padrão.
A FD disponibiliza ainda uma balança que determina o peso, a altura e o índice de
massa corporal (IMC), assim como realiza testes de gravidez.
Durante o estágio tive oportunidade de realizar todas as determinações acima
referidas, utilizando sempre luvas, no caso de punções capilares ou da realização de testes
de gravidez e tendo o cuidado de rejeitar todo o material contaminado nos contentores
apropriados. Quando os resultados obtidos não se encontravam dentro dos valores
recomendados aconselhei os utentes a adotar medidas não farmacológicas e mudanças
no estilo de vida, nomeadamente a prática de exercício físico e uma alimentação saudável,
ou em alguns casos a ir ao médico.
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6.2.

Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV

A FD dispõe do serviço de administração de injetáveis e de vacinas não incluídas
no PNV, que é prestado pelos colaboradores devidamente habilitados. Dispõe ainda do
serviço de tratamento de feridas e primeiros socorros, também realizado pelos
colaboradores devidamente habilitados.
6.3.

Recolha de medicamentos e radiografias

Os medicamentos depois de utilizados constituem um perigo bastante acrescido
para a população e para o planeta32. A FD tem ao dispor dos utentes um Sistema Integrado
de Recolha de Embalagens e Medicamentos fora de uso - VALORMED, de modo a que os
medicamentos fora de uso e os seus resíduos sejam corretamente eliminados. Existem
contentores próprios que depois de cheios são fechados, pesados e identificados com uma
guia própria, para posteriormente serem transportados através dos armazenistas.
A FD contribui também para a recolha de radiografias, em virtude da Campanha de
Reciclagem de Radiografias realizada anualmente pela Assistência Médica Internacional
(AMI), uma vez que cada tonelada de radiografias recolhida dá origem a cerca de 10 Kg
de prata, cuja venda reverte para a AMI nas suas ações humanitárias, reciclando-se assim
um material poluente33.
Durante o meu estágio recebi diversas vezes radiografias, assim como
medicamentos de utentes para o VALORMED e procedi posteriormente ao seu fecho,
pesagem e preenchimento da guia.
6.4.

Troca de seringas

A FD contribui para a prevenção da transmissão do VIH (Vírus da Imunodeficiência
Humana) através da troca de seringa. Existe um contentor próprio para depositar as
seringas usadas pelos toxicodependentes. No entanto, este serviço é muito pouco
solicitado.
6.5.

Dispensa de medicamentos para o Centro de Dia Salvador do Mundo

A FD é responsável pela distribuição dos medicamentos para os utentes do Centro
de Dia Salvador do Mundo. Este lar localiza-se próximo da farmácia e todas as terçasfeiras é visitado por um colaborador da FD, que recolhe todas as receitas que os utentes
pretendem aviar e regista outros produtos que sejam necessários. Os medicamentos são
depois separados por utente e entregues no lar. Este processo facilita o trabalho dos
responsáveis pelo lar já que a maioria dos utentes são polimedicados.
Durante o meu estágio tive oportunidade de dispensar e separar os medicamentos
para os utentes do lar.
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7.

Farmacovigilância
A farmacovigilância tem como objetivo “melhorar a qualidade e segurança dos

medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e
prevenção de reações adversas a medicamentos (RAM)”34. Em 1992, foi criado o Sistema
Nacional de Farmacovigilância (SNF), coordenado pelo INFARMED.
Antes da autorização da comercialização de qualquer medicamento, este é sujeito
a ensaios clínicos de modo a comprovar a sua segurança e eficácia. No entanto estes
estudos não permitem detetar as reações adversas raras ou que surgem posteriormente.
Desta forma, torna-se muito importante, que os profissionais de saúde preencham a Ficha
de Notificação de Reações Adversas, quando estiverem perante uma RAM, ou até mesmo
suspeita de RAM. Essa ficha é depois enviada para o SNF via correio, fax ou internet34.
8.

Ações promovidas pela farmácia
A FD promove várias ações à comunidade para melhorar a qualidade do serviço

prestado e educar a população. Durante o meu estágio foram realizados dois rastreios da
Diabetes Mellitus, na qual tive oportunidade de participar, um rastreio Capilar, que foi
realizado por mim, um Rastreio Auditivo e um Workshop “Cuidados de Saúde e Bem Estar
Animais de Companhia”. A FD participou também no “Banco Farmacêutico”, que decorreu
no dia 27 de fevereiro de 2016.
9.

Formação Contínua
A formação contínua é muito importante para o desempenho da atividade

profissional. Durante o meu estágio tive oportunidade de frequentar o Curso
“Merchandising I”, o Curso “Merchandiding II”, o Curso “Gestão da Rentabilidade” e o Curso
“Cross & UpSelling”, da Universidade Novartis. Frequentei, também várias formações
promovidas por vários laboratórios, incluindo Uriage ®, Pierre Fabre ®, Caudalie ®,
Zambom ®, Mustela ®, Silfarma ®, Tecnilor ® e PharmaNord ®.
Realizei também o curso “Acordos e Receituário” da Associação Nacional das
Farmácias, que inclui o módulo SNS, o módulo Entidades e o módulo Faturação.
Para além disso frequentei ainda a formação “Como trabalhar com a nova
plataforma de comércio eletrónico das Farmácias Portuguesas?” e o curso “A experiência
Kaizen e a eficiência operacional”, da ANF.

21
Maria Rosalina da Rocha Rodrigues I 200902712

Relatório de Estágio – Farmácia das Devesas

PARTE II
Esta secção corresponde aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Estágio
Curricular em Farmácia Comunitária.
O farmacêutico assume um papel fundamental na sociedade, como conselheiro
próximo de todos os cidadãos, deve zelar pelo uso racional do medicamento35. Durante o
meu estágio, de forma a educar a população, desenvolvi uma ação de formação em duas
escolas primárias acerca da importância do destino correto dos medicamentos fora de uso.
Na farmácia, distribui um panfleto aos utentes sobre o uso (ir) racional de antibióticos, na
Semana Mundial do Antibiótico e um panfleto sobre Contraceção de Emergência. A
utilização de panfletos facilita a transmissão da informação à população e contribui para o
dinamismo do farmacêutico na sociedade. Assim, nesta secção encontram-se os trabalhos
de pesquisa sobre “educação ambiental”, “uso (ir) racional de antibióticos” e “contraceção
de emergência”.

1. Educação Ambiental
1.1. Contexto
Atualmente ainda é muito frequente os utentes questionarem o farmacêutico sobre
a possibilidade de entregar os medicamentos fora de uso na farmácia. Esta dúvida já não
deveria existir, a população deveria estar informada que todos os medicamentos fora de
uso e embalagens vazias devem ser entregues na farmácia e deveria estar sensibilizada
sobre esta importância. No sentido de educar a sociedade sobre esta temática, durante o
meu estágio desenvolvi ações neste sentido. Assim, informei os utentes sobre a
importância da entrega na farmácia das embalagens vazias e dos medicamentos fora de
uso e surgiu a ideia de realizar ações de sensibilização em duas escolas primárias para
educar e incentivar a entrega de medicamentos fora de uso e respetivas embalagens na
farmácia. Esta ideia surgiu logo no início do estágio, a primeira decisão foi em relação ao
público alvo, poderia fazê-lo a adultos na idade ativa, a idosos, por exemplo em lares ou a
crianças, em escolas primárias. Optei por fazer em escolas primárias porque as crianças
trazem um retorno maior da informação.
Comecei por entrar em contacto com o VALORMED e transmiti a iniciativa de fazer
a ação de formação. O VALORMED forneceu o material de apoio (apresentação (Anexo
16), cadernos ilustrativos e lápis de cor). As ações de sensibilização decorrerem na Escola
Primária das Devesas e na Escola Primária dos Carvalhos, abrangendo cerca de 200
alunos (Anexo 17 e Anexo 18).
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As palestras realizadas à comunidade permitem à farmácia criar uma relação de
maior proximidade e de fidelização com os utentes.
1.2. Objetivo
As ações de formação tiveram como objetivo sensibilizar para a importância da
preservação do ambiente, ensinando como podemos cuidar do planeta protegendo os
animais e as plantas dos resíduos prejudiciais. Nestas ações foi destacada a importância
da entrega dos medicamentos fora de uso e embalagens vazias na farmácia, como base
fundamental na proteção do meio ambiente.
1.3. Resumo da palestra
Nas ações de formação foi explicada a importância de cuidar do planeta, explicando
porque é que devemos reduzir, reutilizar e reciclar, de forma a poupar os recursos naturais.
Falei também sobre a importância de manter o meio ambiente limpo e da separação dos
resíduos. Em relação aos medicamentos expliquei que são muito importantes para cuidar
da nossa saúde mas simultaneamente se não tivermos cuidado podem prejudicar a nossa
saúde e também a do ambiente. O facto de os medicamentos terem substâncias tóxicas
faz com que estes nunca devam ser depositados no lixo doméstico, se não colocamos em
risco a vida dos animais e das plantas. Falei sobre os conselhos que devem dar aos pais,
como por exemplo, informar os pais para utilizar sempre os medicamentos de acordo com
as instruções do médico, manter sempre os medicamentos em lugar seguro, verificar
sempre o prazo de validade antes de tomar qualquer medicamento e não guardar em casa
os medicamentos que já não precisam. Sublinhei a importância de entregar os
medicamentos fora de uso e as embalagens vazias na farmácia.
1.4.

Papel do farmacêutico na diminuição do impacto ambiental dos

medicamentos
O farmacêutico é um profissional de saúde que desempenha funções muito
importantes na sociedade. Para além de promover o uso racional do medicamento 7, 35, de
sensibilizar para a importância de um estilo de vida saudável, o farmacêutico deve também
zelar pela preservação do meio ambiente36,37. Os resíduos dos medicamentos apresentam
muitos efeitos negativos para o planeta, prejudicando os organismos vivos e o ambiente,
por isso é importante existir uma correta gestão dos resíduos provenientes dos
medicamentos para minimizar os impactos ambientais36.
O farmacêutico é um profissional de saúde bem posicionado para assumir um papel
fundamental na gestão dos resíduos dos medicamentos36. Para além de ser um profissional
com formação académica que o sensibiliza para a necessidade de separar os resíduos, é
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também o profissional que dispensa os medicamentos e que mais facilmente educa a
população para entregar as embalagens vazias e os medicamentos fora de uso na
farmácia. Para além de educar os utentes sobre a correta gestão dos resíduos dos
medicamentos, ao desenvolver campanhas de sensibilização junto da população,
nomeadamente em escolas, educa e incentiva a entrega de medicamentos fora de uso e
embalagens vazias na farmácia.
Segundo o VALORMED38, as farmácias assumem a responsabilidade de
receberem os medicamentos fora de uso e embalagens vazias, bem como de
sensibilização e esclarecimento da população. Os farmacêuticos graças à sua proximidade
com os cidadãos, à sua formação, vocação no atendimento ao público e credibilidade do
aconselhamento prestado constituem um vetor fundamental na educação dos cidadãos37.
1.5. Impacto ambiental dos resíduos dos medicamentos
O desenvolvimento da sociedade e a industrialização levou a um aumento do consumo
de medicamentos e consequentemente a um aumento dos seus resíduos e desperdícios39.
Para além disso, a evolução tecnológica e a industrialização aumentou o efeito terapêutico
mas também aumentou o efeito tóxico dos medicamentos, uma vez que a evolução dos
processos tecnológicos tornou as moléculas mais resistentes à biotransformação no
organismo, assim como a uma maior persistência no ambiente. Perante isto, o destino
incorreto dos medicamentos fora de uso tem efeitos muito nefastos para o meio ambiente
e para a saúde pública, sendo muito importante educar a população sobre esta temática39.
Em relação aos desperdícios de medicamentos, na farmácia deparo-me com situações em
que os utentes declaram que não cumpriram a terapêutica porque já se sentiam bem e
portanto esses medicamentos também corresponderão a desperdício, por exemplo no caso
de antibióticos. Outras situações que levam a um aumento dos resíduos de medicamentos
é o facto de muitos medicamentos, por exemplo analgésicos e anti-inflamatórios serem
prescritas embalagens de sessenta comprimidos quando a terapêutica é de cerca de cinco
dias. Está constatado que é nos analgésicos e anti-inflamatórios que existe maior
desperdício39. O facto do preço dos medicamentos ser mais acessível, nomeadamente dos
genéricos, sendo até por vezes gratuitos também leva a que utentes adquira medicamentos
que no futuro vão ser desperdiçados.
Os resíduos dos medicamentos apesar de serem uma pequena fatia dos resíduos
urbanos representam uma grande preocupação devido à sua elevada toxicidade39. Por
isso, existem vários investigadores que se debruçam sobre os problemas da sua
contaminação ambiental,

estudando os seus

efeitos

na

biodiversidade

e

no

planeta40,41,42,43,44,45,46,47.
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1.6. Ecofarmacovigilância
A ecofarmacovigilância (ECF) é uma área que assume cada vez mais interesse,
tendo como objetivo garantir que os problemas ambientais associados a produtos
farmacêuticos são identificados e geridos de forma adequada48,49. A ECF preocupa-se com
as medidas práticas que podem ser tomadas para avaliar os riscos ambientais em todo o
ciclo de vida do medicamento, especialmente após o lançamento de um novo
medicamento, de forma a garantir que o medicamento é cientificamente e ecologicamente
controlado49.
A ECF preocupa-se com os resíduos de antibióticos no meio ambiente devido ao
seu impacto no desenvolvimento de resistências bacterianas, para além da sua toxicidade
para a fauna e flora, e consequentemente para a saúde pública50.
Nos países que têm uma elevada produção e consumo de antibióticos devido ao
seu grande número populacional e desenvolvimento económico, como por exemplo na
China, estão a ser estudadas medidas de ECF. Estas focam-se nomeadamente na
educação da população, no desenvolvimento de fármacos mais ecológicos, mais
degradáveis no meio ambiente e na implementação da avaliação de riscos ambientais
antes do lançamento de novos medicamentos50.

2. Uso (Ir) Racional de Antibióticos
2.1. Contexto
Dado que os meses de outono e inverno, meses em que decorreu o meu estágio,
as condições climatéricas são propensas a um aumento de infeções respiratórias e
problemas de saúde, foi possível observar uma grande procura por antibióticos.
A dispensa de antibióticos é de prescrição médica obrigatória, no entanto ainda há
muitos utentes que se dirigem à farmácia na perspetiva de adquirir um antibiótico sem
receita. Noutras situações acabam por referir que não cumpriram a terapêutica na última
vez que lhe foi prescrito e que tomaram recentemente os comprimidos restantes, por
considerarem que se sentiam com os mesmos sintomas de quando foi prescrito. Estes
factos demonstram que a população ainda está pouco informada sobre a correta utilização
de antibióticos. Deste modo considerei importante distribuir um panfleto aos utentes na
“Semana Mundial para a Sensibilização sobre o Antibiótico”, que incluiu o “Dia Europeu do
Antibiótico”, de modo a informar sobre a sua correta utilização (Anexo 19).
A educação da população é fundamental e os farmacêuticos comunitários têm um
importante papel na promoção do uso correto dos antibióticos51.
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2.2. Objetivo
O desenvolvimento deste tema teve como objetivo promover junto da população o
uso adequado e responsável dos antibióticos, a fim de manter a sua eficácia e prevenir a
emergência de resistências bacterianas.
2.3. Dia Europeu do Antibiótico
O dia Europeu dos Antibióticos é assinalado no dia 18 de novembro, e é uma
iniciativa do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)52 e tem como
objetivo alertar sobre a importância de usar os antibióticos de forma responsável. Em 2015
foi assinalada a primeira “Semana Mundial para a Sensibilização sobre o Antibiótico” e
decorreu entre 16 e 22 de novembro.
Segundo o ECDC, um sexto da população europeia não sabe que a utilização
incorreta dos antibióticos torna o seu efeito menos eficaz e metade dos europeus não sabe
que os antibióticos não curam constipações e gripes52. Deste modo, de forma a combater
esta realidade, assinala-se o “Dia Europeu do Antibiótico”, que sensibiliza os profissionais
de saúde para alertar e educar a população.
2.4. Uso de Antibióticos
A descoberta dos antibióticos foi um dos avanços mais importantes na história da
medicina, permitindo tratar muitas infeções bacterianas52,53,54. No entanto, a utilização
abusiva dos antibióticos, como a sua administração em infeções víricas, a utilização de
antibióticos de largo espetro quando não é conhecida a bactéria ou o incumprimento da
terapêutica, leva ao aparecimento de bactérias resistentes52,53. Esta utilização incorreta
leva a que em todo o mundo existam doentes que não são tratados convenientemente
porque a bactéria causadora da doença é resistente aos antibióticos existentes. A
resistência bacteriana surge devido à ação seletiva do antibiótico sobre as bactérias, que
possuem uma grande capacidade de adaptação ao meio53.
A utilização de antibióticos na agricultura, aquacultura e produção animal, também
agrava o problema, aumentando as resistências bacterianas55,56,57.
Segundo a Direção Geral de Saúde, o consumo de antibióticos em Portugal
apresenta evidentes dismorfias, nomeadamente excessivo consumo hospitalar de
carbapenemes, elevado consumo de quinolonas na comunidade, duração prolongada da
profilaxia antibiótica cirúrgica e, provavelmente, excessiva prescrição e duração de
terapêutica antimicrobiana58. Ainda assim, segundo o ECDC, o consumo de antibióticos
em Portugal está a baixar globalmente desde 2012, tanto a nível hospitalar como na
comunidade. Na comunidade verificou-se um aumento ligeiro em 2014. No entanto, apesar
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dos dados serem positivos de forma geral, Portugal ainda é dos países que mais recorre a
tratamentos de última linha para tratar bactérias multirresistentes52.
2.5. Resistências bacterianas
As resistências bacterianas são uma séria ameaça à saúde pública, levando ao
aumento dos custos de saúde, falhas no tratamento e por vezes à morte52,54,57,59. Nos
últimos anos (entre 2010 e 2013), tem-se verificado um aumento de resistências
bacterianas em vários países. O ECDC estima que as infeções provocadas por bactérias
resistentes são responsáveis por cerca de 25 000 mortes por ano, na Europa52. O ECDC,
para ajudar a combater as resistências bacterianas recomenda que os antibióticos sejam
usados apenas quando sejam necessários, na dose e posologia correta. Recomenda
também que sejam sempre adotadas medidas de higiene, como a lavagem das mãos, para
prevenir a transmissão de estirpes resistentes. Perante esta problemática torna-se
necessário investigar novos antibióticos com novos mecanismos de ação52.
Devido à utilização irracional de antibióticos surgiram muitas estirpes resistentes a
antibióticos, entre as quais as “superbugs”, que são bactérias multirresistentes53.
Os principais mecanismos de resistência bacteriana são53,60:
 Destruição ou transformação do antibiótico, como por exemplo inativação
enzimática;
 Alteração da proteína alvo;
 Redução da concentração intracelular do antibiótico, por exemplo através da
alteração da permeabilidade da membrana externa bacteriana e mecanismo de efluxo.
Os cientistas definiram um grupo de bactérias que representam particular
preocupação em termos de aquisição de resistência a antibióticos, designando-o por
ESKAPE, que corresponde às iniciais das seguintes bactérias: Enterococcus resistente à
vancomicina, Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), Klebsiella produtora
de betalactamases de largo espectro (ESBL – Extended Spectrum beta-lactamases),
Acinetobacter resistente ao imipeneme, Pseudomonas resistente ao imipeneme e
Enterobacter resistente às cefalosporinas de terceira geração58. Portugal apresenta uma
taxa de resistência semelhante à maioria dos países europeus em termos de Klebsiella,
Enterobacter e Pseudomonas e taxas mais elevadas em Enterococcus e Staphylococcus
aureus52,58.
Nos últimos anos, os casos mais preocupantes de resistências bacterianas estão
geralmente relacionados com bactérias Gram negativas da família Enterobacteriaceae,
como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter
sp. Além do seu impacto no tratamento dos doentes, o aparecimento destas resistências
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levou ao aumento do uso de carbapenemes e consequentemente ao aparecimento e
propagação de bactérias produtoras de carbapenemases. A produção ESB das
Enterobacteriaceae é o principal mecanismo de resistência a β -lactâmicos. A estratégia
utilizada é a administração conjunta de ácido clavulânico, tazabactam ou sulbactam. Os
genes com a informação que codifica as ESBL estão presentes em plasmídeos52.
A Eschericia coli é uma das bactérias mais comuns do trato digestivo, no entanto
pode causar infeções do sistema urinário. A produção de beta-lactamases torna-a
resistente aos antibacterianos beta-lactâmicos, como ampicilina e amoxicilina, uma vez que
hidrolisam o seu anel beta-lactâmico. Nos últimos anos tem-se verificado o aparecimento
de E. coli resistentes a fluoroquinolonas e a cefalosporinas de terceira geração61.
A figura 1 mostra a percentagem de bactérias E. coli resistentes a aminopenicilinas
em vários países da europa em 2014.

Figura 1: Percentagem de bactérias E. coli resistentes a aminopenicilinas em vários países
da europa em 2014 (Adaptado de ECDC61).

A Klebsiella pneumoniae é responsável por infeções respiratórias, sanguíneas e
urinárias. Atualmente as bactérias Klebsiella pneumoniae, produtoras de carbapenemases,
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são uma grande preocupação de saúde pública. Estas estirpes são resistentes aos
carbapenemes, sendo utilizados nestes casos a polimixina, no entanto, em alguns países
já foram detetadas estirpes resistentes à polimixina. Se não se verificar uma correta
utilização podemos enfrentar um surto nosocomial multirresistente61. Em novembro de
2015, a Klebsiella pneumoniae provocou um surto de infeção no Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho, que afetou mais de cem doentes e do qual resultaram três mortes62.
Em janeiro de 2016, a mesma bactéria multirresistente causou três mortes e levou ao
isolamento de 21 doentes no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra63.
A Staphilococcus aureus é uma bactéria que está presente na pele de cerca de 20
a 30% dos indivíduos saudáveis, no entanto se entrar no organismo pode provocar infeções
nos pulmões, no sangue, no coração ou noutros órgãos. Quando é resistente à meticilina
é designada MRSA (Meticilin resistent Staphilococcus aureus). A MRSA encontra-se em
hospitais e também na comunidade, podendo causar infeções sanguíneas graves,
principalmente se a estirpe produzir a toxina Leucocidina de Panton-Valentine61.
Portugal representa um dos níveis mais elevados em termos de resistência do
Staphylococcus à meticilina. Este valor foi crescente entre 2003 (45,5%) e 2011 (54,6%).
Em 2012 verificou-se uma ligeira descida dessa taxa de resistência (53,8%), como mostra
a figura 2. Os dados de 2013, ainda em processo de validação, indicam uma taxa de
resistência à meticilina de cerca de 47%, representando uma melhoria neste parâmetro
58,61

.

Figura 2: Taxa de resistência do Staphylococcus aureus à meticilina, na Europa, entre 2003
e 2013 (Adaptado de ECDC61).
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Os Enterococcus pertencem naturalmente à flora intestinal dos indivíduos
saudáveis, no entanto se estiverem em contacto com outros tecidos podem provocar
endocardites, infeções sanguíneas, infeções urinárias e peritonites. A maioria das infeções
por Enterococcus em humanos são provocadas por Enterococcus faecalis e E. faecium.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da resistência a glicopéptidos (por
exemplo, vancomicina) e a aminoglicosídeos (por exemplo, estreptomicina), o que
representa um grave problema de saúde pública uma vez que estes dois grupos de
antimicrobianos representam as poucas opções terapêuticas no tratamento de infeções por
Enterococcus61.
Perante este problema de saúde pública, de forma a ajudar a combater as
resistências bacterianas é necessário54,64:
 Cumprir o uso racional dos antibióticos;
 Sensibilizar os profissionais de saúde para esta problemática;
 Isolar os pacientes hospitalizados infetados com bactérias multirresistentes;
 Implementar medidas preventivas, como hábitos de higiene, entre os quais a
correta lavagem das mãos, de forma a evitar a propagação das bactérias;
 Investigação, nomeadamente estudando os mecanismos de resistência e novos
locais de ação.
 Sensibilização da população geral para esta problemática. O farmacêutico
assume um papel fundamental na educação da população devido à sua proximidade com
a população.
Em síntese, segundo a Direção Geral de Saúde58, Portugal apresenta uma elevada
taxa de resistência bacteriana e está entre os países europeus com taxa mais elevada de
Staphylococcus aureus resistente à meticilina, de Enterococcus faecium resistente à
vancomicina e de Acinetobacter com resistência combinada a antibióticos. Em Portugal, a
taxa

de

Enterobacteriaceae

resistente

a carbapenemes

é

ainda

baixa,

mas

preocupantemente crescente59. Por estes motivos é essencial educar a população e adotar
medidas que travem esta problemática. Deste modo, decidi desenvolver este tema durante
o estágio para sensibilizar os utentes sobre este grave problema de saúde pública. É da
responsabilidade dos profissionais de saúde alertar para o uso racional dos antibióticos. O
seu uso indevido e consequentemente o aparecimento das resistências antimicrobianas
pode representar o fim da era dos antibióticos, ou seja o recomeçar da medicina.
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3. Contraceção de Emergência
3.1. Contexto
A contraceção de emergência (CE) é uma opção importante para as mulheres que
desejam evitar uma gravidez não desejada, depois de uma relação sexual não protegida
ou de uma falha contracetiva.
O aconselhamento farmacêutico sobre a CE é fundamental, uma vez que muitas
mulheres a adquirem na farmácia sem receita médica e o farmacêutico é para muitas
pessoas, o primeiro e único ponto de contacto com o serviço de saúde. A disponibilidade
da CE sem receita médica é essencial para melhorar o acesso e reduzir o tempo entre a
relação sexual não protegida e a sua toma. Este aspeto é muito importante, uma vez que
a eficácia da CE vai diminuindo ao longo do tempo65,66.
Escolhi este tema porque para além de durante o estágio terem surgido alguns
pedidos de contraceção de emergência, em 2015 ficou disponível pela primeira vez o
acetato de ulipristal em farmácia comunitária, o que me despertou interesse em pesquisar
e me atualizar sobre esta opção, nomeadamente sobre a vantagem relativamente às já
existentes. Dada a importância do farmacêutico neste tema, considerei pertinente
investigar sobre esta temática e desenvolver o seguinte caso de estudo:
Caso de estudo: uma jovem do sexo feminino dirigiu-se à farmácia com o
objetivo de adquirir um contracetivo de emergência e de ser aconselhada acerca deste
medicamento.

Perante a importância de transmitir informação aos utentes, optei por elaborar um
panfleto que foi distribuído na farmácia (Anexo 20).
3.2. Objetivo
Este tema foi desenvolvido com o objetivo de divulgar informação e esclarecer os
utentes sobre a contraceção de emergência, disponibilizando panfletos na farmácia sobre
este tema.
3.3. Fisiologia reprodutiva feminina
3.3.1. Ciclo menstrual
A designação ciclo menstrual refere-se, tecnicamente, às alterações cíclicas que
ocorrem nas mulheres sexualmente maduras e não grávidas e que terminam na
menstruação67, como mostra a figura 3. O ciclo menstrual tem em média a duração de vinte
e oito dias, podendo em algumas mulheres ser tão curto como dezoito dias e em outras
31
Maria Rosalina da Rocha Rodrigues I 200902712

Relatório de Estágio – Farmácia das Devesas
tão longo como quarenta dias. O primeiro dia da menstruação corresponde ao primeiro dia
do ciclo menstrual. O tempo decorrido entre o fim da menstruação e a ovulação é chamado
de fase folicular, devido ao rápido desenvolvimento dos folículos ováricos, ou de fase
proliferativa devido à rápida proliferação da mucosa uterina. Nesta fase, a hipófise,
estimulada pelo hipotálamo, liberta a hormona folículo-estimulante (FSH). Esta hormona é
principalmente responsável pelo início do desenvolvimento dos folículos primários. Cada
folículo aloja um óvulo não maduro. No entanto, embora sejam vários folículos a iniciar a
maturação durante o mesmo ciclo, normalmente só um chega a eclodir e a libertar o
óvulo67. O crescimento dos folículos estimula o crescimento do endométrio, que se prepara
para uma possível gravidez67,68,69.
A ovulação corresponde à libertação do óvulo maduro que se encontra no folículo,
em resposta à subida dos níveis da hormona luteínica (LH) e de FSH. A ovulação ocorre
por volta do décimo quarto dia, num ciclo de vinte e oito dias, no entanto o momento da
ovulação varia de mulher para mulher e para a mesma mulher pode variar de um ciclo para
o outro. O óvulo libertado vai-se movimentando para a Trompa de Falópio e depois para o
útero, graças aos movimentos contráteis e ao movimento dos cílios das células que formam
as Trompas. O tempo médio de vida do óvulo é de aproximadamente um dia, caso não se
una a um espermatozoide durante esse tempo, desaparecerá67,68.
Quando se verifica a libertação do óvulo, o folículo que o libertou permanece no
ovário e designa-se corpo amarelo ou corpus luteum, que liberta progesterona e pequenas
quantidades de estrogénio. O aumento do revestimento do útero mantém-se de forma a
implantar um ovo fertilizado, se houver fecundação. Caso isso aconteça, o óvulo
implantado começa a produzir a hormona gonadotropina coriónica humana (HGCH), cuja
função é impedir a degenerescência do corpo amarelo. Assim os níveis sanguíneos de
estrogénio e de progesterona não diminuem e a menstruação não surge. Caso a gravidez
não aconteça, não há HGCH e portanto ocorre a degenerescência do corpo amarelo,
levando à diminuição dos níveis estrogénio e de progesterona que faz com que se inicie
novamente a menstruação. O período entre a ovulação e a menstruação seguinte designase por fase luteínica, devido à existência do corpo amarelo, ou fase secretora, por
corresponder à secreção e maturação das glândulas uterinas67,69.
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Figura 3: Ciclo menstrual. Representação das alterações dos níveis sanguíneos hormonais,
do desenvolvimento dos folículos e das alterações do endométrico durante o ciclo. (Adaptado de
HRA Pharma69).

3.3.2. Imprevisibilidade da ovulação
O período de risco de gravidez não é facilmente determinado, não é assim tão linear
como mostra a figura 3. Sabe-se que a ovulação só acontece no décimo quarto dia em
cerca de 12% das mulheres. É difícil determinar o período de risco de gravidez porque para
além do momento da ovulação ser imprevisível, podendo ocorrer entre o décimo primeiro
dia e o vigésimo primeiro, os espermatozoides podem sobreviver durante cerca de cinco
dias. Assim, o período durante o qual há possibilidade de gravidez amplia-se do sexto dia
até ao vigésimo primeiro dia, para mulheres com um ciclo regular. E se o ciclo não for
regular, a ovulação pode ocorrer depois do vigésimo oitavo dia, portanto não existe um
período que esteja livre de risco de gravidez69.
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3.4. Contraceção de emergência
3.4.1. Definição
A contraceção de emergência define-se como sendo a utilização de qualquer
medicamento ou dispositivo depois da relação sexual não protegida (RSNP) de forma a
impedir uma gravidez não planeada65.
3.4.2. Diferentes opções disponíveis
Segundo a Sociedade Portuguesa de Contraceção70, estão disponíveis três formas
de contraceção de emergência. Sendo, por ordem de eficácia: O dispositivo intrauterino
(DIU) de cobre, sendo o intervalo de eficácia de 120 horas após a relação sexual não
protegida. De seguida o acetato de ulipristal (AUP), 30 mg por via oral em toma única,
sendo o intervalo de eficácia também de 120 horas após a relação sexual. E a terceira
forma de contraceção de emergência, o levonorgestrel (LNG), 1,5 mg por via oral em toma
única, sendo o intervalo de eficácia de 72 horas após a relação sexual não protegida65,70.
O DIU de cobre é considerado a opção mais eficaz65,70,71, mas pode não ser a opção
mais fácil e prática para muitas mulheres, uma vez que é necessário ser introduzido por
um médico especialista. Além disso, como a decisão deve ser efetuada com rapidez, as
mulheres podem não pretender tomar uma decisão rápida sobre o uso deste método
contracetivo de longa duração. No entanto, o farmacêutico deve informar a utente sobre
este método e caso a utente manifeste interesse deve ser encaminhada para um centro de
saúde ou hospital. O DIU de cobre pode ser utilizado pelas mulheres que necessitem de
contraceção de emergência e por aquelas que procurem uma contraceção de longa
duração65.
O acetato de ulipristal e o levonorgestrel estão disponíveis na farmácia e não são
sujeitos a receita médica.
3.4.3. Mecanismo de ação
3.4.3.1. Acetato de ulipristal
O acetato de ulipristal (figura 4) quando administrado oralmente em dose única de
30 mg é seguro e eficaz como contracetivo de emergência até 120 horas (5dias) após a
relação sexual desprotegida72. Atua através da ligação seletiva com os recetores de
progesterona (figura 4). Essa ligação aos recetores de progesterona leva à inibição do pico
da LH necessário para que ocorra a ovulação, desta forma o acetato de ulipristal atua
atrasando ou inibindo a ovulação65.
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Progesterona

Acetato de ulipristal

Figura 4: Estruturas químicas da progesterona e do acetato de ulipristal (desenhadas
através do Chem Draw Prime).

O acetato de ulipristal atua na fase pré-ovulatória precoce e tardia, sendo eficaz
mesmo se for administrado 24 a 48 horas antes da ovulação ocorrer65,72,73. Parece ter um
efeito inibidor direto sobre a rutura folicular, o que permite com que seja eficaz mesmo
quando administrado pouco antes da ovulação, quando os níveis de LH já se encontram
aumentados74,75. Este facto é a grande vantagem comparativamente ao levonorgestrel, que
atua apenas na fase pré-ovulatória precoce76,77.
3.4.3.2. Levonorgestrel
O levonorgestrel (figura 5) quando administrado oralmente em dose única de 1,5
mg inibe ou atrasa a ovulação. É um progestagénio sintético78,79, e como forma de
progesterona (figura 5), exerce a sua ação sobre o hipotálamo através de um mecanismo
de feedback negativo que provoca uma diminuição da LH e da FSH. Ao diminuir a
concentração destas hormonas e sendo os seus níveis elevados responsáveis pela
ovulação, o levonorgestrel inibe ou atrasa a ovulação79. Assim atua no início do pico préovulatório, não tendo efeito se a LH já estiver aumentada, fase na qual o acetato de
ulipristal ainda é eficaz76,80.
O levonorgestrel está aprovado apenas até 72 horas após a relação sexual não
protegida72.
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(Natural)

(Sintético)

Figura 5: Estrutura química da progesterona e do levonorgestrel (desenhadas através do
ChemDraw Prime).

3.4.3.3. Dispositivo Intrauterino de cobre
O acetato de ulipristal e o levonorgestrel são os métodos mais práticos e mais
utilizados, no entanto o dispositivo intrauterino de cobre (DIU-Cu) é o método mais eficaz81.
O mecanismo de ação do DIU-Cu é prevenir a fertilização, impedindo o fluxo normal dos
espermatozoides, ou se a fertilização já tiver ocorrido, impedir a nidação, uma vez que
altera a recetividade do endométrio. Parece ser o facto de possuir um efeito adicional sobre
o endométrio que faz com que o DIU-Cu seja mais eficaz quando comparado com a
contraceção hormonal76. A sua eficácia é de 99,9% e deve ser colocado até cinco dias após
a RSNP70.
3.4.4. Utilização na Europa
Um estudo realizado em cinco países europeus (Espanha, Alemanha, Itália, França
e Reino Unido) a mais de 7000 mulheres entre os 16 e os 45 anos, publicado em 2014,
concluiu que 30% das mulheres inquiridas já tinha tido pelo menos uma relação sexual não
protegida nos últimos 12 meses. E que 76% destas mulheres, não utilizaram a contraceção
de emergência, colocando-se em risco de uma gravidez não planeada. Os motivos pela
qual não recorreram à utilização da CE incluíam: falta de informação sobre a CE e falta de
consciencialização do risco de gravidez82.
3.4.5. Desvantagens da contraceção oral de emergência em relação à
contraceção regular
Uma grande desvantagem da contraceção de emergência oral em relação à
contraceção regular é que esta é menos eficaz do que a contraceção regular65. A
contraceção oral regular tem uma eficácia de 99%, se for administrada de forma correta,
regular e continuada83. Ao passo que a contraceção de emergência com levonorgestrel
para além de apenas ser eficaz nas primeiras 72 horas após a RSNP, a eficácia depende
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da rapidez da toma após a RSNP, sendo de 95% se for administrada até 24 horas após a
RSNP, de 85% se for administrada entre 24 e 48h após a RSNP e de 58% se for
administrada entre as 49 e 72h após a RSNP. O levonorgestrel não é eficaz na fase préovulatória tardia, nem obviamente se a ovulação já tiver ocorrido. No caso da contraceção
regular administrada de forma correta e regular, a ovulação nunca ocorre
O acetato de ulipristal tem uma eficácia de 96% nos cinco dias após RSNP e não
pode ser repetida no mesmo ciclo.
Outro aspeto importante é o facto da contraceção de emergência oral ser menos
eficaz em mulheres com excesso de peso66.
3.4.6. Contraindicações
Há situações em que a administração de CE não é recomendada84,85.
O acetato de ulipristal não é recomendado em casos de asma grave tratada com
glucocorticoides orais, em afeção hepática grave, em utentes que tomem indutores do
CYP3A4, com uso prolongado de ritonavir, concomitantemente com o levonorgestrel e não
se recomenda a amamentação durante uma semana após a toma do acetato de ulipristal85.
O levonorgestrel não é recomendado em mulheres com disfunção hepática grave e
deve ser considerada a possibilidade de evento tromboembólico, especialmente em
mulheres com fatores de risco84.
O DIU de cobre não é deve ser utilizado por mulheres com malformações uterinas65.
3.4.7. Gravidez não planeada
A gravidez não planeada resulta de relações sexuais não protegidas, onde não se
planeia ter um filho, ou ter mais filhos65.
Um estudo realizado pelo Instituto Ricardo Jorge, em 2011, estima que em Portugal,
cerca de 25% das primeiras gravidezes não são planeadas86. Nos Estados Unidos, metade
de todas as gravidezes são involuntárias87.
As gravidezes não planeadas para além de terem um grande impacto para as
mulheres e para a sua família, também têm um grande impacto para a saúde pública.
Comparativamente com a gravidez planeada, a gravidez não planeada apresenta vários
impactos para a saúde pública, nomeadamente o comportamento da mulher grávida, que
é mais provável que se comporte de uma forma que pode aumentar os riscos para o bebé,
como fumar e consumir álcool durante a gravidez. Para além disso, o cuidado pré-natal
nas gravidezes não planeadas é tardio, aumenta o risco de depressão pré-natal e pós-natal
e causa alterações na vida da mulher, interrupção dos estudos ou da carreira profissional88.
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3.4.8. Papel do farmacêutico no aconselhamento da contraceção de
emergência
O facto da contraceção de emergência estar disponível nas farmácias e não
necessitar de prescrição médica faz com que os farmacêuticos assumam um papel
fundamental nesta área, sendo muitas vezes o único profissional de saúde que contacta
com a utente.
Segundo a Federação Internacional dos Farmacêuticos, as farmácias oferecem
vantagens em termos de localização, comodidade e horário de atendimento. Para além
disso os farmacêuticos, profissionais devidamente habilitados, disponibilizam a informação
no momento da dispensa, o que permite verificar se as utentes compreenderam o uso
adequado do medicamento89.
A FIP refere ainda que o fornecimento de contraceção de emergência em farmácias
sem receita médica se correlaciona com uma diminuição significativa no número de
abortos. Pois assim melhora o acesso a este medicamento e evita gravidezes não
planeadas que no futuro poderiam originar abortos. No entanto, a disponibilidade deste
medicamento nas farmácias sem receita médica não tem impacto negativo sobre o uso de
outras formas de contraceção88.
Relativamente ao aconselhamento farmacêutico, as Boas Práticas de Farmácia
mencionam que se deve colocar as perguntas corretas que sejam necessárias para um
bom serviço farmacêutico, evitando colocar questões demasiado pessoais. O farmacêutico
não deve emitir juízos de valor e deve proporcionar um ambiente onde as utentes se sintam
confortáveis para colocar todas as questões. Devem ser transmitidas informações acerca
das várias opções de contraceção e alertar para o facto de apenas o preservativo proteger
contra doenças sexualmente transmissíveis90. Um estudo realizado nos Estados Unidos
concluiu que o facto da CE estar disponível sem receita médica, sendo de fácil acesso,
aumentou a taxa de doenças sexualmente transmissíveis87. Para evitar este facto, o
farmacêutico deve educar a população, através da distribuição de panfletos e transmitindo
aos utentes a informação necessária. Sabe-se que o farmacêutico assume um papel muito
importante nesta área e que a qualidade do aconselhamento farmacêutico é essencial para
o uso correto do medicamento contracetivo65,88.
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Conclusão
Este estágio em Farmácia Comunitária enriqueceu-me muito profissionalmente.
Apesar de exercer funções em farmácia comunitária há cerca de dez anos, o estágio
obrigou-me a adaptar-me a um novo meio e a novas situações. Foi um grande desafio que
exigiu muito esforço, mas foi uma etapa muito enriquecedora. Foi muito gratificante
conhecer a realidade de outra farmácia.
Quando iniciei o meu estágio não imaginava o desafio que iria encontrar.
Rapidamente percebi que apesar de exercer funções numa farmácia comunitária na
mesma cidade, os utentes da Farmácia das Devesas são geralmente muito diferentes da
farmácia onde trabalho. Na Farmácia das Devesas, localizada no centro da cidade, os
utentes são mais exigentes e não confiam tanto no farmacêutico. O facto de estar
habituada a utentes que confiam mais na farmácia, mais humildes e que respeitam mais o
farmacêutico obrigou-me a adaptar-me a um público diferente e a viver uma experiência
muito enriquecedora.
Para além de sentir diferença entre os utentes de cada farmácia, senti também
diferença em relação ao tipo de produtos farmacêuticos dispensados. Na FD os produtos
de cosmética não são tão solicitados, uma vez que existe uma maior proximidade com as
grandes superfícies. Relativamente aos medicamentos veterinários, também existem
diferenças, na FD os medicamentos veterinários para animais como coelhos, ovelhas,
porcos, vacas e pombas não são solicitados, enquanto na farmácia onde trabalho são
dispensados medicamentos como vacinas para mixomatose, sprays para infeções das
patas de ovelhas, antiparasitários internos para porcos, entre outros.
Conhecer a realidade de outra farmácia foi uma experiência muito gratificante a
nível profissional e permite-nos comparar processos de realização de tarefas e concluir
qual a mais benéfica. Por exemplo, a gestão de reservas é um procedimento
completamente diferente nas duas farmácias, mas que acaba por estar adaptado à
realidade de cada uma. Na FD a gestão das reservas é efetuada informaticamente, tal
como a maioria das farmácias no centro da cidade, na farmácia onde trabalho é realizada
manualmente, apesar de também já ter sido informaticamente. Isto porque as reservas
informáticas induzem muitas vezes a erros de stock.
O estágio na FD ajudou-me, também, a terminar a implementação do Kaizen na
farmácia onde trabalho. Antes de iniciar o meu estágio já tinha avançado com o Kaizen,
uma vez que acho fundamental a organização no local de trabalho e também porque
frequentei a formação da “Ideias & Desafios”, que me despertou a ideia. No entanto, o
estágio permitiu-me visualizar as vantagens práticas de todo o Kaizen e permitiu-me
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acompanhar todo o processo de implementação, o antes e o depois, uma vez que o
processo de implementação do Kaizen foi iniciado durante o meu estágio.
Após a realização do estágio percebi que é importante “sair da zona de conforto” e
adaptar-nos a novos desafios, a novos utentes e a novos métodos de trabalho. Graças à
equipa da FD que foi muito acolhedora desde o primeiro dia rapidamente me adaptei e
senti-me integrada.
Relativamente aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio curricular, estes
permitiram-me perceber que o dinamismo do farmacêutico é muito importante para educar
a população, sendo possível desenvolver várias ações importantes neste âmbito.
A ação de formação realizada na Escola Primária das Devesas e na Escola Primária
dos Carvalhos permitiu-me alargar o conceito de farmácia e atuar para além das funções
primárias do farmacêutico.
O trabalho desenvolvido sobre o uso dos antibióticos permitiu transmitir à população
os riscos que advêm do uso incorreto destes medicamentos.
A pesquisa acerca da contraceção de emergência permitiu fornecer aos utentes
informação acerca deste método, alertando sobre os cuidados a ter. Além disso alargou os
meus conhecimentos sobre contraceção de emergência, que é fundamental para um bom
aconselhamento farmacêutico.
Em relação a perspetivas futuras, pretendo organizar palestras para utentes na
farmácia e debater diversos temas, como por exemplo, os que desenvolvi durante o estágio
ou ainda sobre proteção solar, higiene dentária para as crianças, entre outros.
Em jeito de síntese, esta etapa foi uma experiência muito compensadora e
desafiante a cada dia que passou, que contribuiu para a minha formação profissional e
realização pessoal.
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ANEXO 1: Vista exterior da Farmácia das Devesas.

ANEXO 2: Área de atendimento.

ANEXO 3: Exposição de produtos na área de atendimento.
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ANEXO 4: Gabinete de atendimento personalizado.

ANEXO 5: Interior do gabinete de atendimento personalizado.

ANEXO 6: Área de apoio ao atendimento e de receção de encomendas.
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ANEXO 7: Área de apoio ao atendimento e de receção de encomendas.

ANEXO 8: Gabinete da Diretora Técnica.

ANEXO 9: Gabinete de podologia, fisioterapia e depilação a laser.
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ANEXO 10: Laboratório.

ANEXO 11: Armazém.
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ANEXO 12: Programa informático - Sifarma.
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ANEXO 13: Visualização de uma “ficha do produto” no Sifarma.
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ANEXO 14: Receita médica manual.
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ANEXO 15: Receita médica eletrónica.
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ANEXO 16: Apresentação realizada na Escola Primária das Devesas e na Escola Primária
dos Carvalhos – Vila Nova de Gaia.
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ANEXO 17: Fotografias da ação de formação na Escola Primária das Devesas –
Vila Nova de Gaia.
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ANEXO 18: Fotografias da ação de formação na Escola Primária dos Carvalhos –
Vila Nova de Gaia.
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ANEXO 19: Panfleto distribuído aos utentes na Semana Mundial do Antibiótico.
 Quando usar um antibiótico lembre-se:


médico;


USE ANTIBIÓTICOS

Deve apenas tomá-lo, se este for prescrito pelo

Deve

tomar

sempre

a

dose

indicada,

APENAS COM RECEITA

SEMANA MUNDIAL
DO ANTIBIÓTICO
16 a 22 de novembro de 2015

respeitando sempre o horário das tomas;


MÉDICA E

Não interrompa a toma do antibiótico, mesmo
que alguns dos sintomas desapareçam e se sinta
melhor;



ORIENTAÇÃO DO

Deve fazer sempre o tratamento até ao fim da
embalagem;



FARMACÊUTICO

Não deve partilhar o antibiótico que foi
prescrito para si, com outras pessoas;



Se sobrar não o deve guardar para outra ocasião
– deve entregá-lo na sua farmácia.
Referências bibliográficas:
• European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC). European Antibiotic Awareness
Day (ecdc.europa.eu).
• Direção Geral de Saúde (DGS). Portugal
Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
aos Antimicrobianos em números – 2014.
Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e
de Resistência aos Antimicrobianos (www.dgs.pt).
• European Medicines Agency (EMA). Human
regulatory.
Antimicrobial
Resistance
(www.ema.europa.eu).
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Faça a coisa certa 

Os antibióticos são medicamentos

Os antibióticos podem causar efeitos

destinados ao tratamento de doenças

 Procure a orientação do seu farmacêutico antes de

causadas por bactérias. Por isso, não curam

tomar qualquer medicamento, mesmo os que não

infeções causadas por fungos, parasitas ou

precisam de receita médica;

vírus (como é o caso das gripes e

 Em caso de dúvidas durante o tratamento esclareça-

constipações).

se com o seu farmacêutico;
 Pergunte ao seu farmacêutico como preservar os

O uso abusivo de antibióticos faz

medicamentos de forma correta;

desenvolvam

 Relate ao seu farmacêutico o aparecimento de

mecanismos, que permitem anular o efeito

qualquer efeito adverso que surja durante o

do

tratamento.

com

que

as

antibiótico,

bactérias

criando

resistências

bacterianas. Estas resistências bacterianas

O que não deve fazer

são uma séria ameaça à saúde pública,
levando a falhas no tratamento e por vezes à
morte. Estima-se que as infeções provocadas
por bactérias resistentes são responsáveis
por cerca de 25000 mortes por ano, só na



Para

ajudar

a

combater

as

resistências bacterianas recomenda-se que
os antibióticos sejam usados apenas quando
indicados pelo médico.






Diarreias;
Náuseas;
Vómitos;
Reações na pele.

Apesar de serem muito importantes, os
antibióticos são medicamentos que se não
forem

usados

corretamente,

podem

ser

prejudiciais.
Sempre que tiver dúvidas acerca da correta
utilização dos medicamentos aconselhe-se com
o seu farmacêutico.

 Não insista com o seu médico para prescrever
antibióticos;
 Não pressione o farmacêutico a dispensar

Nem

sempre

o

antibiótico é o melhor

antibióticos sem receita médica;
 Não guarde sobras nem as utilize, entregue na sua

Europa!

secundários, tais como:

remédio….

Farmácia;
 Não tome antibióticos receitados a outra pessoa;
 Não altere as doses nem os intervalos entre as tomas;
 Não deixe de tomar o antibiótico, mesmo que se sinta
melhor.
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ANEXO 20: Panfleto distribuído aos utentes sobre contraceção de emergência.

Contraceção de Emergência

A PÍLULA DO DIA SEGUINTE É

 Não é abortiva;

UMA SOLUÇÃO DE

 Não afeta a fertilidade;
 Não previne as Doenças Sexualmente

CONTRACEÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONTRACEÇÃO DE

Transmissíveis;

EMERGÊNCIA, NÃO

 Não deve substituir o uso regular de um
método de contraceção;
 Se não menstruar 3 a 4 semanas após o uso de
CE, deve realizar um teste de gravidez.

SUBSTITUI UM MÉTODO
CONTRACETIVO REGULAR!

Aconselhe-se com o seu farmacêutico…
A CE oral está disponível na farmácia sem
necessidade de receita médica.
Em caso de dúvida aconselhe-se na sua farmácia!

Referências bibliográficas:
• Sociedade Portuguesa de Contraceção. Métodos
Contracetivos. Contraceção de Emergência
(www.spdc.pt);
• World Health Organization (WHO). Programmes.
Antimicrobial resistance. Global action plano on
antimicrobial resistance (www.who.int).
• HRA Pharma women`s Health. Contraceção de
Emergência (www.hra.pharma.com)
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O que é a Contraceção de Emergência?
A contraceção de Emergência (CE) define-se como o uso
de qualquer medicamento ou dispositivo após a relação
sexual não protegida (RSNP) para impedir uma gravidez
não planeada. Pode chamar-se também “pílula do dia
seguinte”.

Relação sexual não protegida…
Pode acontecer como consequência de:

Qual é o período de risco de gravidez?
A determinação do risco de gravidez é complexo e depende

Como atua a CE?

de vários fatores incluindo a data da ovulação, a fertilidade do

Deve utilizar-se o mais rápido possível após a

casal e o uso ou não de contraceção. A gravidez tem mais

RSNP. Como inibe ou atrasa a ovulação, não é

probabilidade de ocorrer na ovulação (teoricamente no 14º

100% eficaz, porque a ovulação pode já ter

dia do ciclo menstrual) e nas 24 h que a sucedem. No entanto,

ocorrido antes da RSNP. Atua antes da gravidez,

devido à variação natural da ovulação, o período fértil é muito

não interrompe uma gravidez existente, não

variável, particularmente nas mulheres com ciclos irregulares,

causa aborto. Portanto, a pílula do dia seguinte

sendo poucos os dias do ciclo em que não há risco de gravidez.

é uma solução de CE que não substitui um
método contracetivo regular.

 Problemas acidentais com o preservativo
 Esquecimento de tomar a pílula regular
 Pausa temporária no contracetivo oral
 Esquecimento de colocar o adesivo ou anel vaginal

A CE atua inibindo ou atrasando a ovulação.

Que tipos de CE existem?
Existem 3 formas de CE, que por ordem de eficácia são:
Método

Dose/Via

Dispositivo
Intrauterino
(DIU) cobre
Acetato
de
ulipristal
(AUP)
–
Modulador dos
recetores
de
progesterona
Levonorgestrel
(LNG)
–
(Progestativo)

Intrauterino

30 mg, via
oral, toma
única

Intervalo
de eficácia
Nas 120 h
após
a
RSNP

Eficácia

Nas 120 h
após
a
RSNP

96 % nos 5
dias após a
RSNP

> 99% (nos 5
dias após a
RSNP)

Quais os efeitos secundários da CE?
A CE é segura e não está associada a nenhum
efeito secundário grave. No entanto podem
surgir em alguns casos: dores de cabeça, enjoos,
vómitos, tonturas, aumento da sensibilidade
mamária e dores pélvicas (são raros e não
necessitam

de

terapêutica

adicional).

ocorrerem vómitos nas 3 h seguintes à toma de
1,5 mg, via
oral, toma
única

Nas 72 h
após
a
RSNP

95 % (< 24 h)
85 % (24-48h)
68 %(49-72 h)

CE oral deve repetir-se a CE.
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