
 

Proposta: OP_2020_05  

Proponente: Sofia Alexandra da Costa Inácio (CP 14758) 

Natureza da proposta: Individual 

Designação da proposta: Uso seguro de medicamentos na Amamentação - O 

farmacêutico como promotor da saúde desde os primeiros dias. 

Área de Intervenção: Valorização da profissão e Intervenção comunitária 

Objetivo e metas da proposta:  

▪ Promoção da saúde através da promoção da amamentação e do uso seguro 

de medicamentos por mulheres a amamentar - pretendo alcançar mais de 10 

mil pessoas 

▪ Valorização do farmacêutico como promotor da saúde aconselhando 

adequadamente sobre amamentação e sobre o uso de medicamentos na 

amamentação. 

▪ Informar sobre o uso seguro de medicamentos na amamentação a todos os 

farmacêuticos da SRSRA   

▪ Formar 60 farmacêuticos em Aleitamento materno. 

Duração prevista: 12 meses 

Abrangência geográfica: Nacional 

População-alvo: Farmacêuticos que trabalhem em farmácia comunitária e toda a 

comunidade em especial grávidas, mulheres a amamentar e famílias. 

Valor total da proposta e orçamento detalhado: 1500€ a 8700€ 

Projeto Uso seguro de medicamentos na amamentação - 1500€ 

▪ Implementação do projeto e elaboração dos conteúdos técnicos - 400€; 

▪ Designer gráfico - 600€Anúncio nas redes sociais - 100€; 



 

▪ Elaboração de um guia enviado via e-mail aos membros da OF sobre O Uso 

seguro de medicamentos na amamentação - 400€ 

Curso de Formação - 7200€ 120€/pessoa (mínimo 20 pessoas) 

Proponho formar 60 farmacêuticos - 7200€ 

Este projeto tem 2 fases que são independentes. A campanha do “Uso seguro de 

medicamentos na Amamentação” é independente do curso de Aconselhamento em 

Aleitamento materno para farmacêuticos, podendo ser realizada só a campanha.  

O curso será realizado por uma entidade externa, a Associação Portuguesa de 

Consultores de Lactação Certificados (APCLC). 

Por motivos de orçamento, pode não se fazer o curso de aconselhamento em 

aleitamento materno ou ajustar o número de participantes consoante o orçamento 

atribuído ao projeto. 

Descrição da proposta:  

A amamentação deve ser exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e depois pelo menos 

até aos 2 anos. Esta é a recomendação da OMS.  

Durante o percurso da amamentação as mulheres podem ter necessidade de tomar 

medicamentos e é importante os farmacêuticos promoverem o seu uso seguro baseado 

na evidência científica. 

Os farmacêuticos têm um importante papel na promoção da saúde estando incluída a 

promoção da amamentação. Sabemos que os ganhos em saúde e económicos de se 

prolongar a amamentação são grandes, pelo que quando uma mulher que amamenta 

precisa de tomar medicamentos o farmacêutico deverá ser capaz de aconselhar sobre 

qual a opção terapêutica mais segura de forma a manter a amamentação ou quando 

não há alternativa, de como interromper durante o período necessário de forma a ser 

possível retomar depois. 

Quase todos os grupos terapêuticos possuem medicamentos que podem ser usados de 

forma segura na amamentação e pela importância que estas têm, deve-se promover 

escolhas seguras em detrimento da paragem definitiva da amamentação e 

consequentes perdas em saúde para a mãe e para o bebé amamentado. 



 

Metodologia: 

Realização de uma campanha nacional através dos meios de divulgação da OF (site, 

redes sociais e newsletter) do uso seguro de medicamentos na amamentação. 

Elaboração de um guia digital sobre medicamentos e amamentação disponibilizado a 

todos os membros da OF. 

Realização de um curso de 24h de Aconselhamento em Aleitamento materno para 

farmacêuticos - Este curso será ministrado por uma entidade externa, composta por 

especialistas em amamentação, a Associação Portuguesa dos Consultores de 

Lactação Certificados. 

Necessidades envolvidas: 

▪ Elaboração de conteúdos e design da campanha. 

▪ Divulgação da campanha e curso de formação pelos meios institucionais da OF, 

redes sociais e mailing. 

▪ Elaboração de um guia sobre uso seguro de medicamentos na amamentação. 

▪ Necessidade de uma sala de formação para a realização do curso de 

aconselhamento (Na sede da OF ou outro local a designar). 


