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RESUMO 

O Estágio é a unidade curricular que molda o estudante como futuro farmacêutico, 

consolidando as bases até então aprendidas. Optei por realizar os 6 meses de estágio em 

Farmácia Comunitária por estar convencida de que iria aprender e absorver mais experiências 

naquela que quero que seja a minha profissão. Assim, foi na Farmácia Normal, em Vila do Conde, 

que me envolvi em todas as atividades, de forma a me tornar numa profissional íntegra. 

O farmacêutico comunitário é, muitas vezes, o primeiro, por prestar um serviço de saúde 

gratuito, mais próximo e mais rápido, e o último contacto com o utente. Assim, ao longo deste 

tempo é importante aprender a pôr em prática aquilo que sabemos na teoria, de modo a fazer 

um aconselhamento completo e, acima de tudo, percetível.  

Na sequência desta unidade curricular, elaborei um relatório de estágio, dividido em duas 

partes, sendo que a primeira descreve todas as atividades por mim desempenhadas, relatando 

a experiência vivenciada, desde a receção de encomendas até a dispensa do medicamento. 

O primeiro mês de estágio permitiu-me enquadrar o público-alvo da Farmácia Normal, 

facilitando a escolha dos projetos a serem estudados, de forma a esclarecer dúvidas e a agilizar 

o atendimento. São estes projetos que integram a segunda parte do relatório, desenvolvidos 

cientificamente e com uma componente prática. 

A disfunção erétil foi a primeira temática a chamar-me a atenção, não só pelo facto de 

ter tido formação de um fármaco destinado ao tratamento, mas também pela procura incessante 

de medicamentos sem receita médica, alertando-me para a necessidade de advertir essa prática. 

Assim, para concretizar o objetivo, realizei um folheto informativo para alertar que existem 

diferentes causas e tratamentos possíveis e, para os mais interessados, ainda fiz uma pequena 

apresentação, num gabinete recôndito, para perceberem a dimensão do problema de se 

tentarem automedicar. 

O segundo projeto surgiu naturalmente pelo facto de a Farmácia Normal integrar num 

ensaio clínico num futuro próximo, pelo que o grande objetivo foi cativar pessoas para participar 

no estudo realizado por uma Indústria Farmacêutica sobre o tratamento do Herpes Labial. Assim, 

realizei uma apresentação para a equipa técnica, de forma a contextualizar a matéria para que 

a transmissão da informação fosse singular. Além disso, foram também passando umas imagens 

nos monitores da farmácia, bem como colocado um póster a divulgar a informação. 

Ciente de que a Polineuropatia Amiloidótica Familiar, vulgo Paramiloidose, é uma doença 

endémica na região onde se insere o meu local de estágio, foi o último tema a ser desenvolvido, 

para que me pudesse dedicar de corpo e alma. Também associei um folheto informativo e ainda 

realizei um pequeno inquérito a portadores da doença de forma a perceber como é que a doença 

ainda está a evoluir e a ser transmitida. 

Concluída mais uma etapa, sinto que a vivenciei ao máximo, tornando-me numa 

profissional apta pronta abraçar novos desafios. Certa que cada experiência me vai ajudar a 

crescer e a aprender ainda mais, fortalecendo o setor farmacêutico e ajudando a dar a 

importância à profissão que tem tudo para ser cada vez mais valorizada. 
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PARTE A - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO 

1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária (FC) é o culminar das aprendizagens ao 

longo do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), onde o 

estudante assume as suas funções como farmacêutico, que não se traduzem apenas no seu 

papel como técnico do medicamento, mas como profissional de saúde que aconselha sobre o 

uso racional dos fármacos e faz a monitorização dos utentes [1].  

Ciente de que a FC se rege pela importância na dispensa de medicamentos e pela 

prestação e promoção de cuidados de saúde, optei por fazer os 6 meses de estágio na Farmácia 

Normal (FN), em Vila do Conde, uma vez que já tinha tido oportunidade de realizar dois estágios 

extracurriculares nesta farmácia, o que me permitiu ter a garantia de que iria ter uma formação 

sustentada por profissionais interessados na minha aprendizagem. Além disso, já dominava o 

espaço, podendo-me entregar de uma forma mais enriquecedora, ajudando-me a tornar numa 

melhor profissional. 

Este relatório espelha a minha experiência como estagiária, representada através das 

atividades descritas na Tabela 1, sob a orientação da Diretora Técnica (DT), Dra. Alexandra 

Soares. Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar diferentes horários, de modo a 

contactar e conhecer os mais variados públicos, sendo que o preferencial foi das 15h às 22h, 

num total de 7 horas diárias, por haver uma maior afluência populacional neste horário. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Atividades Desenvolvidas out nov dez jan fev mar abr 

Receção e Armazenamento de Encomendas        

Atendimento ao Público        

Formações        

Serviços Farmacêuticos        

Controle dos Prazos de Validade        

Gestão e Regularização de Devoluções        

Organização de Receituário        

Visualização do Fecho e Faturação do Receituário        

Projeto I – Disfunção Erétil        

Projeto II – Herpes Labial        

Projeto III – Polineuropatia Amiloidótica Familiar – Tipo I        
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2. FARMÁCIA NORMAL 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO 

A FN mudou de instalações em julho de 2016, para a Rua 5 de Outubro, 1847, em Vila 

do Conde. Sita em frente ao McDonald’s e ao LIDL, estando perto do Estádio do Rio Ave e é, 

ainda, um local de passagem para quem se dirige para a Póvoa de Varzim. É de salientar que 

existe uma paragem de metro, Portas Fronhas, a 200 metros da farmácia. 

Com mais de 100 anos de existência, são já muitos os clientes fidelizados que fizeram 

questão de acompanhar o crescimento da FN, uma população mais envelhecida, apesar de as 

localizações estarem, aproximadamente, 2 quilómetros distanciadas entre si. Por outro lado, o 

maior público-alvo, são os jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos, com 

algum poder económico, que ali cruzam todos os dias. 

Esta transferência de localização mostrou-se uma decisão assertiva e muito bem 

conseguida, uma vez que nos últimos anos a Avenida José Régio, onde anteriormente se 

encontrava a FN, se tornou num local apenas de passagem, com fraco estacionamento e com 

mais duas farmácias abertas num raio de 200 metros. Assim sendo, neste momento a zona é de 

maior acessibilidade, com vários locais para estacionamento, uma maior zona de atendimento 

ao público, num edifício novo e com maior visibilidade. 

É também importante referir que a FN tem protocolos com duas instituições que prestam 

serviços a idosos: o Centro Paroquial de Mindelo e a Vila Dom Bosco, que acompanham as 

patologias crónicas e tratam da medicação de cada um dos seus utentes, auxiliando-se na FN 

para dispensar os fármacos. 

No mês de fevereiro, os proprietários da farmácia decidiram fazer um estudo para 

conhecer melhor o perfil dos utentes, sendo registados género, faixa etária, motivos pelos quais 

se deslocam à FN, se regressariam e se aconselhariam a farmácia a alguém. Os resultados 

revelam que, predominantemente, a localização e o bom atendimento são as razões mais 

referidas para voltarem. 

 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FN encontra-se aberta 365 dias por ano, das 8h30 às 22h, excetuando nos dias de 

serviço que está aberta permanentemente, estando sob a direção técnica da Dra. Alexandra 

Soares, farmacêutica há mais de 20 anos. 

Este horário alargado cativa ainda mais pessoas, uma vez que têm a certeza que estará 

aberta aquando das suas viagens entre casa, trabalho e compras. 

 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

A equipa da FN é constituída por 9 profissionais, entre eles 3 farmacêuticos (incluindo a 

diretora técnica e o farmacêutico adjunto), uma técnica de farmácia, três auxiliares de técnicos 

de farmácia e uma profissional direcionada apenas para o aconselhamento cosmético. Dado que 

a FN pertence à mesma empresa que a Farmácia Lusitana (FL), também sediada em Vila do 
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Conde, existe mais um elemento na equipa que gere todas as compras realizadas e comutadas 

entre as farmácias, perfazendo, então, o total dos 9 elementos. Parte da equipa da FN veio 

transferida da FL aquando da sua reabertura, pelo que muitos utentes se mantiveram fiéis ao 

atendimento e seguiram para a nova farmácia. Toda a equipa tem vários anos de experiência, 

pelo que transmite confiança e fidelização de utentes, ajudando a dinamizar a FN. 

 

2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS 

As instalações da FN encontram-se de acordo com o estabelecido nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária pelo Conselho Nacional da Qualidade Especial, 

nomeadamente no que diz respeito ao Ponto II “Normas Gerais sobre Instalações e 

Equipamentos” [2,3]. 

A FN localiza-se no rés-do-chão de um edifício recente, com três montras renovadas a 

cada nova promoção. Apresenta um gabinete de prestação de serviços farmacêuticos; um 

gabinete para um atendimento mais privado, que inclui uma casa de banho; uma zona de receção 

e conferência de encomendas, que complementa o armazém; uma sala para o quadro elétrico; 

um gabinete para a direção técnica; um laboratório; um quarto para descanso do pessoal bem 

como uma casa de banho e, por fim, uma ampla e luminosa área para atendimento ao público. 

 

2.4.1. ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Nesta área existem zonas destinadas à exposição de produtos cosméticos, de higiene, 

puericultura, buco-dentários, produtos ortopédicos e o expositor da perfumaria. Atrás dos sete 

balcões de atendimento, encontram-se alguns produtos que não podem estar acessíveis 

diretamente aos utentes, tais como: Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), 

suplementos alimentares e outros produtos com grande consumo.  

Excecionalmente, a medicação para terapia hormonal de substituição e os contracetivos 

orais são os únicos sujeitos a receita médica que se encontram numa gaveta na área de 

atendimento, uma vez que são muito requisitados na FN dada é a jovialidade das utentes. 

Também é nas gavetas que se encontram os produtos de uso veterinário. 

Num recanto do espaço de atendimento, existe uma mesa com folhetos informativos e 

duas poltronas para todos aqueles que queiram descansar e ter uma maior comodidade. É neste 

local que o profissional de saúde exerce o seu papel como prestador de serviços e ajuda no 

controlo da Pressão Arterial (PA), serviço que abordarei com maior pormenor à frente. Existe 

também uma balança eletrónica que permite a determinação do peso corporal e da altura, dando 

o resultado do Índice de Massa Corporal (IMC). 

 

2.4.2. ÁREA DE RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E SEU ARMAZENAMENTO 

Desde o primeiro dia de estágio que me concentrei na organização deste espaço. 

A localização e distribuição dos diferentes produtos já estava definida, porém a fidelização 

de novos utentes exigiu uma reorganização dos fármacos que, até então, não existiam na 

farmácia. 
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Dotado de condições de temperatura e humidade controladas, o espaço está organizado 

de forma a proporcionar um atendimento mais rápido, com divisões bem distintas [2]. Os 

medicamentos genéricos apresentam-se dispostos em prateleiras, organizados por ordem 

alfabética e apenas sob as formas farmacêuticas de comprimidos e cápsulas. Num armário com 

gavetas de dispensa rápida encontram-se os medicamentos com marca comercial. Os produtos 

oftálmicos e auriculares, as benzodiazepinas e os medicamentos de protocolo, estão também 

eles em gavetas separadas por classe. Já noutras prateleiras, encontram-se os xaropes, as 

ampolas, os enemas, os pós para suspensão oral e todo o tipo de produtos para uso cutâneo, 

sejam eles soluções para pulverização, pomadas ou geles. A ordem é sempre a alfabética para 

dinamizar a procura. Todas as formas farmacêuticas que têm como princípio ativo um antibiótico 

estão separadas dos restantes. 

Na parte mais traseira da área do armazenamento, encontram-se os excessos de tudo 

aquilo que não tem espaço para ser exposto na área de atendimento. Já os medicamentos 

excedentários ficam reservados nas prateleiras mais altas, prateleiras essas que não iriam 

facilitar e agilizar o atendimento. 

Nesta área existe também um frigorífico cuja temperatura está sempre monitorada entre 

os 2 e os 8ºC [2]. Insulinas, vacinas e outros medicamentos que necessitam desta temperatura 

para se conservarem, são aqui guardados. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são os fármacos reservados com maior segurança, 

num armário distinto e com acesso restrito. 

É importante referir que a primeira regra de armazenamento da FN se define pelos 

princípios: “First Expired, First Out”, desta forma é possível controlar os prazos de validade e o 

stock da farmácia. 

 

2.5. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 

2.5.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

Nos primeiros dias de estágio dediquei-me a conhecer ao pormenor todos os 

detalhes do sistema informático utilizado na FN, o Sifarma 2000®. A adaptação à realidade 

de um farmacêutico comunitário, nomeadamente a tudo o que sugere a gestão e 

administração da farmácia, como as encomendas ou a coordenação de stocks e até o 

atendimento ao utente, são facilitados pelo uso deste programa. 

O Sifarma 2000® é um software desenvolvido pela Glintt® que permite uma melhor 

qualidade na prestação do cuidado farmacêutico. Este sistema operacional facilita a interação 

entre o profissional de saúde e o utente, uma vez que possibilita o registo e arquivo de todas as 

informações pessoais e medicamentosas (sempre com consentimento informado assinado pelo 

utente), tornando o atendimento mais individualizado. Além disso, o aplicativo apresenta como 

grande vantagem o facto de ter toda a informação dos fármacos comercializados, 

proporcionando uma maior segurança no atendimento. 

Este programa também permite fazer uma ligação entre as várias atividades 

farmacêuticas, como a dispensa de produtos, conferência de receituário, gestão e receção de 
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encomendas, bem como a gestão de stocks. Devoluções, faturação, controlo de Prazos de 

Validade (PV) e alteração de preços, são também algumas das funcionalidades deste aplicativo 

tão prático e útil para o farmacêutico. 

 

2.5.2. GESTÃO DE STOCKS 

Foi-me ensinada toda a ginástica de controlo de stocks desde o primeiro dia de 

atendimento para que, também eu, ajudasse a FN a se ajustar a todos os seus utentes. 

Sendo uma farmácia recente e com o grande objetivo de cativar e fidelizar clientes, a FN 

predispôs-se a ter uma grande variedade de produtos para que criasse a imagem de farmácia 

de referência. Ao longo do tempo foi possível ajustar os stocks mínimos e máximos de modo a 

não haver nem rutura nem deterioração dos produtos. Para determinação dos stocks mínimo e 

máximo é necessário conhecer os clientes habituais, saber quais as necessidades da farmácia 

e a média de saída de cada produto. A partir daí é gerir os recursos de forma a não ter quebras 

de produtos por prazos de validade ultrapassados. 

O controlo dos PV ajuda a minimizar as perdas para a farmácia, pelo que todos os meses 

se deve emitir uma listagem de produtos cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes, 

para que seja feita a devolução ao respetivo fornecedor. A FN também emite uma listagem com 

6 meses para tentar escoar os produtos antes de terminar o PV. 

A gestão de todo este processo é auxiliada, então, pelo sistema informático da FN, o 

Sifarma 2000®. Cada produto tem a sua ficha com as suas especificações, nomeadamente os 

seus stocks mínimos e máximos, bem como aquele que existe na farmácia, o perfil de 

rotatividade e os preços de custa e venda. São estes índices que ajudam na realização de 

encomendas. 

 

2.5.3. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Existe uma panóplia de critérios a serem analisados antes de realizar qualquer 

encomenda, sendo que aquele que oferece uma maior vantagem à farmácia é aquele que se 

aplica. Condições de pagamento, rapidez na entrega, bonificação de produtos, menor número 

de falhas e maior facilidade na devolução são algumas das muitas razões que fazem a farmácia 

optar por diferentes armazenistas, sejam eles indústrias de distribuição farmacêutica ou 

laboratórios fabricantes. 

A FN trabalha com dois distribuidores: Aliance Healthcare® e OCP Portugal. São feitas 

encomendas de acordo com a maior vantagem que um ou outro apresentam em relação a algum 

produto. Existem variadas formas de consumar uma encomenda a um distribuidor grossista: 

através do Sifarma 2000®, via telefone, pelo gadget (programa específico que permite consultar 

a disponibilidade dos produtos e realizar as respetivas encomendas) e também há a possibilidade 

de fazer via internet, no website do fornecedor. 

Podem-se, ainda, distinguir dois tipos de encomendas: as diárias e as instantâneas. As 

primeiras baseiam-se na gestão de stocks, de acordo com os máximos e mínimos estipulados 

no sistema, sendo encomendada a quantidade necessária para atingir o valor máximo. Nestas 
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encomendas é indispensável ter concentração e espírito crítico para avaliar os preços e que tipo 

de campanhas promocionais possam estar a decorrer, de modo a rentabilizar a compra dos 

produtos. Toda a informação é acessível no sistema informático e deve ser analisada 

cautelosamente antes do envio da encomenda diária. Existem, pois, as encomendas 

instantâneas, às quais se recorrem em casos pontuais, para pedidos específicos. Normalmente 

são produtos encomendados por serem pedidos por utentes e que não estão inseridos no stock 

habitual da farmácia por não haver grande rotatividade. Ainda nesta categoria, existem as 

encomendas instantâneas por via verde, específicas para determinado produto urgente, mas 

com stock controlado a nível nacional, dada é a sua procura. 

A FN recebe ao longo do dia 8 encomendas destes distribuidores, pelo que é possível, 

no próprio dia, satisfazer as necessidades dos utentes, sendo uma mais-valia para os cativar. 

Quando é uma situação urgente, há comunicação com a FL para saber se há disponibilidade do 

produto nas suas instalações para que o utente fique, quase instantaneamente, em posse do 

que procura. 

Quanto às encomendas realizadas diretamente a laboratórios pela FN, é de referir que 

têm uma periodicidade regular de acordo com a necessidade da farmácia desses produtos 

específicos. Normalmente incluem grandes quantidades de produtos com elevada rotação e 

podem ser mais vantajosas pelo facto de a farmácia não pagar a margem de lucro para o 

distribuidor grossista.  

Estas encomendas podem ser feitas diretamente ao laboratório ou por intermédio do 

delegado que acompanha o trabalho da farmácia. Produtos de dermatologia e cosmética, bem 

como alguns laboratórios que comercializam tanto genéricos como de marca, como é o caso do 

grupo Teva®, ToLife®, Aurobindo®, Nestlé®, Boehringer Ingelheim®, são alguns dos exemplos 

que remetem para uma encomenda direta.  

Ao longo do estágio realizei encomendas instantâneas, por via verde, via telefone 

ou gadget. Quanto à gestão dos stocks por encomenda direta ao laboratório e 

encomendas diárias, uma vez que eram realizadas pelo gestor de compras na FL, apenas 

tive a formação teórica dada pela Diretora Técnica. 

 

2.5.4. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Na minha opinião, a tarefa mais importante da farmácia, principalmente no início 

do estágio para que se possa começar a associar o princípio ativo ao nome comercial. Foi 

aqui que se iniciou o capítulo do meu estágio, sempre na procura de mais, na ânsia de 

descobrir cada detalhe da ficha de cada produto, para que o atendimento ao público fosse 

o mais perfeito possível. É também aqui que se começa a ter noção da gestão de stocks e 

há uma análise muito mais global sobre quais os produtos com maior rotatividade e, por 

isso, inferir quais as doenças incidentes na farmácia. Recebi e conferi encomendas desde 

o primeiro até ao último dia de estágio e tenho a noção que foi nestes momentos de maior 

concentração que aprendi o básico necessário para o envolvimento na FC. 
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A entrega das encomendas é feita em contentores próprios, conhecidos por banheiras, 

devidamente identificados e com anexo das diferentes faturas. As encomendas são 

rececionadas com recurso ao Sifarma 2000®, pelo que se deve inserir o número e o valor da 

fatura numa primeira instância. Além destas indicações, a fatura apresenta ainda a identificação 

do fornecedor, a descrição dos produtos encomendados com o respetivo Preço de Venda ao 

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

caso seja verificado, ainda apresenta qual o valor do desconto ou bonificação; no final ainda 

designa o valor total do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), bem como o preço sem o IVA. Se 

as encomendas forem diárias ou instantâneas, aparecem diretamente no sistema. Pelo contrário, 

se for realizada pelo gadget ou por telefone, é necessário criar uma encomenda manual. 

O passo seguinte é registar no programa o Código Nacional de Prescrição (CNP) de 

cada produto encomendado, normalmente através de um leitor de código de barras, mas também 

poderá ser inserido manualmente. À medida que se vão registando os produtos é obrigatório ter 

em atenção a data de validade individual de cada produto, para que fique alistada a data mais 

recente, de modo a ter um maior controlo do stock. Se existir uma banheira com produtos do frio, 

é aconselhável que sejam os primeiros a ser conferidos, apesar de os produtos estarem 

conservados pelo revestimento térmico particular destes contentores. Caso contrário, todos os 

produtos devem ser colocados no frigorífico e anotada qual a validade e a quantidade recebida 

no duplicado da fatura. Os medicamentos estupefacientes têm também um tratamento especial, 

uma vez que são arrumados mal se dá entrada, tendo um controlo mais apertado. Para estes 

fármacos são enviados, juntamente com a fatura, dois duplicados de um documento com a sua 

requisição, que são momentaneamente arquivados. Ambos têm que ser assinados pelo DT e 

carimbados, pelo que no final de cada mês faz-se a reunião de todas as requisições e os 

documentos duplicados são enviados para o fornecedor, sendo que os originais deverão ser 

arquivados na farmácia durante 3 anos. 

Findado o registo de cada produto, segue-se a confirmação de número total de 

embalagens com o que está presente na fatura, os PVF, os PVP e o valor total da encomenda. 

Quando os produtos estavam esgotados, era feita uma transferência para um outro fornecedor, 

para garantir a disponibilidade do produto na farmácia. 

Quando o PVP não está cartonado, ou seja, quando há a presença de Produtos de 

Venda Livre (PVL), é necessário estabelecer manualmente o PVP de acordo com o estipulado 

em cada farmácia. É sempre preciso ter em atenção quais os valores praticados no mercado 

paralelo para uma melhor decisão do preço a marcar e ajustar as margens aplicadas. 

A pessoa que receciona as encomendas precisa de ter um espírito crítico em relação 

àquilo que confere. Por exemplo, poderá acontecer uma anormalidade de quantidades recebidas 

de um determinado produto que não vão ao encontro das necessidades da farmácia, pelo que 

poderá até ser uma duplicação de encomendas por parte do fornecedor. Além disso, o estado 

de conservação dos produtos deve também ser verificada, uma vez que, por vezes, sobretudo a 

embalagem secundária está danificada. Nestes casos, é necessário fazer uma devolução para 

que tudo fique conforme. 
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2.5.5. DEVOLUÇÕES E REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÕES 

Várias são as razões para que um produto tenha que ser devolvido, seja por ter a 

embalagem danificada ou incompleta, se esteja a aproximar o prazo de validade, existir uma 

circular informativa que declara que o produto tem que ser retirado do mercado, não ter sido 

encomendado ou até mesmo ter sido pedido por engano. Nestes casos recorre-se à emissão de 

uma nota de devolução na qual deve constar a identificação do produto, bem como o seu número 

de fatura, a quantidade a devolver, o PVF e a taxa de IVA aplicável. São impressas 3 cópias, 

pelo que o original e o duplicado seguem assinados e carimbados para o fornecedor e a terceira 

cópia é arquivada na farmácia.  

Quando toda a situação é averiguada pelo fornecedor, deve ser feita a regularização no 

sistema informático, registando se o produto foi ou não aceite, se foi trocado ou se foi feita uma 

nota de crédito. No caso de o produto ser devolvido à farmácia, o prejuízo é arcado pela própria 

farmácia, pelo que deve ser feita uma quebra comunicada à autoridade tributária e encaminhado 

para a VALORMED. 

Tive a oportunidade de realizar devoluções, regularização de devoluções e 

quebras de produtos com alguma assiduidade, mantendo-me sempre por dentro de toda 

a gestão de BackOffice. 

 

2.6. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

A FC tem vindo a crescer, sendo vista com outros olhos sobre os cuidados prestados. 

Não havendo a necessidade de marcação, sem grande tempo de espera e com resultados na 

hora, as pessoas tendem cada vez mais a procurar o aconselhamento do farmacêutico, até pela 

proximidade à residência [4,5]. 

Há uma enorme preocupação com a saúde mundial e a FC tem ajudado a controlar não 

só a doença quando já instalada, mas também a ajudar a identificar indivíduos não 

diagnosticados ou não medicados [5]. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, prestação de primeiros-

socorros, aconselhamento nutricional e acompanhamento mensal de utentes com aparelhos 

auditivos, são alguns dos serviços prestados na FN. A medição da Pressão Arterial (PA), da 

glicemia, dos Triglicerídeos (TG) e do Colesterol Total (CT) são os parâmetros mais 

frequentemente determinados e, por isso, vão ser abordados com maior pormenor. 

O farmacêutico tem, então, um papel fundamental para alertar e aconselhar a sociedade, 

de modo a prevenir o desenvolvimento de doenças. 

 

2.6.1. PRESSÃO ARTERIAL 

A medição da PA é, realmente, o parâmetro mais pedido na FN. Assim, ao longo 

do estágio foram várias as vezes que tive a oportunidade de determinar os valores das 

pressões sistólica e diastólica, seguindo-se um aconselhamento de medidas não 

farmacológicas, como a cessação do tabaco, a prática de exercício físico e um reajuste do 
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sal na alimentação. Quando justificado, o utente era encaminhado para uma consulta 

médica. 

A PA está intimamente relacionada com as doenças cardiovasculares, causadoras de 

um grande número de mortes a nível mundial. É o fator de risco mais comunicado e associado 

ao desenvolvimento de aterosclerose e o seu controlo regular permite a diminuição dos casos 

mortais. Desta forma é mais fácil o aconselhamento de medidas preventivas, além de qualquer 

problema ser detetado cedo, bem antes do aparecimento da sintomatologia [6]. 

A FN mede a PA gratuitamente através de um tensiómetro digital e automático, sendo 

os valores de referência ideais de 120 e 80 mmHg. O utente deve estar sentado, com os dois 

pés apoiados no chão e com a palma da mão do braço onde se faz a medição virada para cima 

e apoiada. Normalmente, antes da medição, o farmacêutico da FN tende a falar um pouco com 

o utente, de modo a saber a sua história clínica e, principalmente, para que o utente descanse 

um pouco para resultados mais credíveis e fidedignos. Deve-se repetir a medição 3 vezes com 

um intervalo entre cada. 

 

2.6.2. GLICEMIA 

Ao longo do estágio foi-me possível exercer o meu papel como farmacêutica 

através do aconselhamento não farmacológico depois de qualquer medida da glicemia 

capilar. A prática de exercício físico, a ingestão moderada de alimentos ricos em hidratos 

de carbono simples e uma maior distribuição calórica diária de modo a não provocar nem 

grandes picos nem quebras de açúcar, são alguns dos conselhos paralelos que utilizei em 

cada utente. A pacientes com diabetes reforcei a importância de efetivar a terapia 

farmacológica prescrita.  

O controlo da glicemia capilar é essencial para controlar os picos de glicemia, uma vez 

que a diabetes é uma patologia com grande prevalência que pode causar problemas adicionais. 

A hipoglicemia também se pode verificar e é importante saber quais os sintomas para uma 

intervenção rápida. 

A FN recorre a um dispositivo automático da Onetouch® para medição da glicemia no 

sangue capilar depois de feita uma punção com lanceta num dedo. A Direção Geral de Saúde 

estabelece como referência o valor de 126 mg/dl para utentes em jejum e de 200 mg/dl para uma 

glicemia ocasional. O farmacêutico deve atender aos valores de 110 mg/dl em jejum e de 140 

mg/dl pós-prandial, valores que permitem detetar uma anomalia da glicemia em jejum ou até 

uma tolerância diminuída à glucose [7]. 

 

2.6.3. PERFIL LIPÍDICO 

No estágio foi-me permitido realizar a medição dos valores de CT e de TG, pelo que 

acompanhei este serviço farmacêutico com alguns conselhos não farmacológicos, 

essencialmente a prática de exercício físico, a diminuição de ingestão de gorduras 

saturadas e o aumento de frutas e vegetais na alimentação. Associei sempre o alerta para 

a toma regular e constante da medicação prescrita até ordem em contrário pelo médico, 
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pois muitos têm a ideia errada que, uma vez estabilizados os valores, não é necessário 

continuar com os fármacos. 

O perfil lipídico está também correlacionado com as diferentes doenças 

cardiovasculares, voltando a ser importante o papel do farmacêutico na transmissão da 

informação. 

Na FN utilizam-se dois dispositivos automáticos diferentes para a medição dos valores 

de CT e de TG, também através de uma punção capilar. Os valores de referência estão tabelados 

pela Direção Geral de Saúde e o de CT não deve ultrapassar os 190 mg/dl, enquanto o de TG 

tem o seu limite nos 150 mg/dl [8]. 

 

2.7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

O atendimento ao público é aquilo que mais me motiva na atividade farmacêutica. 

O aconselhamento, as críticas ao tratamento que deve ser realizado e o contacto com os 

utentes, fizeram-me crescer e aprender ao longo do estágio.  

 A dispensa de medicamentos deve ser liderada pela crítica baseada no utente, 

balanceando as contraindicações e interações medicamentosas com a utilidade terapêutica, 

instituindo ao utente o sentido de uso racional do medicamento. A linguagem deve ser adaptada 

e objetiva, de modo a incidir nas boas práticas farmacêuticas. Assim, evitam-se males maiores, 

como o uso incorreto de fármacos que poderão levar a morbilidade ou até mortalidade [1,2]. 

 

2.7.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Um Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) não deve ser dispensado sem uma 

prescrição por um profissional de saúde habilitado a fazê-lo, uma vez que segundo a legislação 

em vigor [9], os MSRM sugerem: 

a) constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

c) conter substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) administração por via parentérica.  

 

A Receita Média (RM) exige a apresentação do número de identificação da mesma, o 

local de prescrição, a identificação do médico prescritor (com integração do número de cédula 

profissional e poderá, ainda, ter indicação da sua especialidade), o nome e número de utente, o 

número de beneficiário, bem como a data de prescrição e assinatura do profissional de saúde 

prescritor e referência ao regime especial de comparticipação quando aplicável. Deverá também 

incluir a Denominação Comum Internacional da substância ativa, a sua forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação, quantidade e posologia. Em casos especiais é possível incluir a 

designação comercial do medicamento [9,10]. 



 

11 
 

O utente tem a possibilidade de escolha entre os demais laboratórios que comercializam 

a substância ativa prescrita, salvo situações em que o médico, essencialmente por razões de 

segurança, assinale uma das seguintes exceções:  

▪ Exceção a): caso de reação adversa previamente notificada à Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED); 

▪ Exceção b): reação adversa prévia ou em que não existam medicamentos 

similares; 

▪ Exceção c): continuidade de tratamento (o utente apenas pode escolher os 

medicamentos com um preço igual ou inferior ao prescrito) [10]. 

 

Atualmente vivemos numa altura de transição na qual se podem encontrar três tipos 

diferentes de prescrição: a receita manual, excecionalmente prescrita aquando de falência do 

sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de 

40 receitas por mês, com a obrigatoriedade de não poderem existir caligrafias diferentes nem 

nada rasurado senão assinado; a receita eletrónica em papel (materializada) e, por fim, a receita 

eletrónica sem papel (desmaterializada).  

No que diz respeito à receita materializada, esta pode ser não renovável e é indicada 

para tratamentos curtos e com validade máxima de 30 dias ou renovável até três vias aquando 

de uma terapêutica contínua, com 6 meses de validade para levantamento. Em cada receita 

podem ser prescritos até quatro medicamentos, com limite de quatro embalagens e a condição 

de que cada medicamento só poderá ter duas embalagens prescritas, sendo que se sucede o 

mesmo nas receitas manuais. Cada vez menos existem este tipo de receitas, com uma mudança 

progressiva para as receitas não materializadas que ainda hoje, apesar de um ano após a 

implementação, ainda haja muitas pessoas a fazer confusão [10-12]. 

O Ministério de Saúde impulsionou a alteração para as receitas sem papel e 

obrigatoriedade da utilização deste modelo de prescrição no dia 1 de abril do ano transato, com 

o objetivo de melhor o Sistema Nacional de Saúde (SNS). Estas receitas permitem uma 

prescrição ilimitada de produtos, apesar de balizadas por duas ou seis unidades, dependendo 

da continuidade do tratamento [11,12]. 

A grande diferença nesta nova forma de prescrição reside no facto de que estas receitas 

podem ser enviadas para o telemóvel ou e-mail do utente, com os dados do número da receita, 

código de dispensa e código de direito de opção. A maior vantagem prende-se na facilidade de 

obtenção dos medicamentos em qualquer ponto do país, sendo que é possível levantar a 

medicação à medida de que é precisa. A acessibilidade online à guia de tratamento na área do 

cidadão na página de internet do SNS veio também ajudar no acompanhamento do utente. Além 

de tudo isto, há uma desburocratização do processo, pelo que há uma diminuição nos erros tanto 

no processo de dispensa como no ato da prescrição, eliminando as hipóteses para receitas 

falsificadas. Nem tudo é perfeito, pelo que há uma desvantagem que condiciona todo o processo 

quando existe falência informática, tornando mais complicado o aviamento da RM. Quando há 

falha na rede, é possível aviar a RM através dos QR Code inscritos no final da receita. Todavia, 
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há o risco de não ser possível receber o valor comparticipado pelo estado pois o utente poderá 

ter recorrido a uma outra farmácia para o levantamento dos medicamentos e ser faturado apenas 

nesta [13]. 

A dispensa de MSRM que contêm substâncias ativas com ação depressora ou 

estimulante sobre o sistema nervoso, denominados por medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes (sendo que qualquer medicamento que contém substâncias listadas no Decreto-

Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro pertencem a esta classe de fármacos) tem que ser rigorosa. Um 

pouco por todo o mundo, estes tipos de substâncias são comercializados ilegalmente, havendo 

um uso abusivo que causa dependência, levando a uma preocupação a nível mundial. A 

supervisão e fiscalização destas substâncias pertence à responsabilidade do INFARMED, pelo 

que está tudo muito bem regulamentado [14]. 

Para aviar estes medicamentos é necessário introduzir vários dados no Sifarma 2000® 

para que o programa deixe avançar no processo, nomeadamente o nome do médico prescritor, 

nome e morada do doente e, finalmente, o nome, morada, idade e número de identificação 

pessoal do adquirente, que se deve fazer acompanhar pelo cartão de cidadão. Após a dispensa 

há a impressão automática de um documento que deve ser agrafado à cópia da receita e ambos 

arquivados. Posteriormente e mensalmente, é emitida uma listagem em duplicado com o registo 

de saídas de psicotrópicos que deverá ser conferida para evitar erros e enviada ao INFARMED 

[13].  

O aviamento de RM foi uma prática constante na FN, pelo que me foi incutido que 

a atividade deve ser complementada com a escrita da posologia e horário da toma na 

embalagem de cada medicamento, acompanhada por uma explicação oral para que não 

restem dúvidas na toma dos fármacos. Apesar de ser algo já muito enraizado nos médicos 

prescritores, continuam a haver algumas irregularidades na prescrição, como é o caso de 

falhar a assinatura, vinheta e data, pelo que estas receitas não devem ser aviadas. 

Também tive a possibilidade de dispensar alguns medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, tomando a experiência da burocracia associada para um maior controlo 

destas substâncias. 

 

2.7.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Quando um medicamento não integra os requisitos impostos para ser um MSRM, é 

vulgarmente designado por “medicamento de venda livre” ou, mais objetivamente, MNSRM.  

É prática comum o farmacêutico dar a indicação de qual o medicamento que não precisa 

de prescrição para aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno 

ou sintoma menor. O profissional de saúde tem a liberdade para dar uso ao seu aconselhamento 

e recomendar o MNSRM que pensa ser o mais vantajoso para a condição apresentada.  

O maior objetivo do papel do farmacêutico deverá ser sempre alertar para o uso racional 

do medicamento, prevenindo abusos na utilização dos diferentes produtos. A automedicação é 

um dos principais problemas que assustam os profissionais de saúde. Define-se como a prática 

do utente na utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e ao 
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tratamento de sintomas sem grande gravidade. Todavia, muitas vezes os medicamentos são 

usados de forma abusiva e cabe ao farmacêutico, aquando da dispensa, advertir para as 

consequências de uma má utilização.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de aconselhar utentes sobre uma 

determinada patologia e respetivo tratamento, alertando para as precauções a adotar 

durante a toma, os efeitos adversos e as interações existentes. Quando me era pedido um 

MNSRM em específico, tentava aprofundar a conversa e perceber qual o quadro clínico 

que levou o utente a recorrer à automedicação. Caso fosse justificável e do âmbito 

farmacêutico, apresentei outras opções terapêuticas, tanto farmacológicas como não 

farmacológicas, de forma a solucionar o problema, sempre com supervisão de um colega. 

É de referir que existe um considerável impacto da sazonalidade no tipo de transtornos 

menores atribuídos. Normalmente, o utente tende a procurar produtos dos quais viram 

alguma publicidade ou que foi recomendado por amigos, pelo que é o papel do 

farmacêutico ajustar a melhor opção. 

 

2.7.3. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Apesar de a FN não utilizar o seu laboratório, acaba por dispensar medicamentos 

manipulados na FL. Quando não existe uma solução comercializada, recorre-se à manipulação 

de diferentes substâncias de modo a corrigir o problema.  

Um medicamento manipulado é definido por uma qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

Normalmente esse medicamento é prescrito e direcionado para o doente [15]. 

As “Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia 

de oficina e hospitalar” estabelecem que o farmacêutico diretor técnico é o responsável para 

selecionar os profissionais de saúde disponíveis e competentes para a preparação dos 

medicamentos e por supervisionar tudo o que é desenvolvido [16]. 

O cálculo dos preços dos medicamentos manipulados está regulamentado e há três 

condições que interferem na decisão: os preços das matérias primas, dos materiais de 

embalagem e dos honorários. O PVP é depois calculado pela soma destes 3 componentes e há 

a multiplicação pelo fator 1,3 com acréscimo do valor do IVA em rigor [17]. 

Algo indispensável na preparação de manipulados é a rotulagem das embalagens. 

Assim, está regulamentada a informação relativa aos critérios obrigatórios a contar no rótulo: 

▪ Nome do doente; 

▪ Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico; 

▪ Número do lote atribuído ao medicamento preparado; 

▪ Prazo de utilização do medicamento preparado; 

▪ Condições de conservação do medicamento preparado;  

▪ Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do medicamento, 

como, por exemplo, “agite antes de usar”, “uso externo” (em fundo vermelho), etc.;  

▪ Via de administração;  



 

14 
 

▪ Posologia;  

▪ Identificação da farmácia;  

▪ Identificação do farmacêutico diretor técnico [16]. 

 

2.8. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

As farmácias deixaram de ser apenas pontos de venda de medicamentos, passando a 

ser uma referência no comércio de uma grande diversidade de produtos. O mercado atual 

também assim o exige, de modo a que haja cada vez uma maior diferenciação entre as 

farmácias, de modo a cativar mais clientes pelas mais diversas formas. 

Foi-me proporcionada a venda dos vários produtos que vou mencionando ao 

longo desta secção, alargando conceitos e conhecimentos. Sendo uma grande parte da 

faturação da FN, despertei desde cedo o interesse para desenvolver a aprendizagem 

destes produtos junto dos meus colegas, procurando assistir a todas as formações 

propostas pelos delegados que se deslocavam à farmácia e até mesmo externas. 

Começando pelos produtos de uso veterinário, a FN apresenta uma preocupação 

particular, pois existe um hospital veterinário e um centro de estética animal mesmo ao lado das 

instalações. Há cada vez uma maior preocupação na saúde do animal de estimação, também 

efetivada pela nova lei que esclarece que agora existe um “estatuto jurídico dos animais, 

reconhecendo a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade” [18]. Assim, a FN dispõe 

de sprays, ampolas e coleiras utilizadas para desparasitação externa, bem como de comprimidos 

palatáveis ou não e para diferentes pesos com o objetivo de uma desparasitação interna. Higiene 

e contraceção são também produtos bastante procurados.  

A procura pelos produtos cosméticos, de dermofarmácia e de higiene é incessante 

e cada vez maior. É aqui que reside a maior necessidade de formação contínua uma vez que há 

um lançamento de produtos novos a cada passo. A FN tem uma área considerável só com 

lineares e ainda dois armários grandes e atrativos com este tipo de produtos. O marketing, 

associado ao cross-selling e ao up-selling, ou seja, ao ato de vender um ou mais produtos extra 

que vão ao encontro da necessidade exposta pelo doente e a tentativa de introdução de um 

produto mais caro do que aquele que o utente inicialmente pretendia, respetivamente, ganham 

aqui um grande destaque. Por exemplo, quando uma utente do sexo feminino apresenta queixas 

para uma infeção urinária, é justo e aconselhável o uso de um produto de higiene íntima com 

regularidade, de modo a diminuir a incidência [19]. 

Os produtos fitoterapêuticos, isto é, à base de plantas, são aqueles com menor saída 

na FN. Este tipo de produtos tem diversas finalidades, nomeadamente para tratamento 

complementar de problemas cardiovasculares, para ajudar a combater o excesso de peso, para 

atenuar a sintomatologia dos problemas digestivos bem como o cansaço tanto físico como 

psicológico, entre outras situações que já demonstraram que têm um efeito benéfico sem 

grandes efeitos secundários. Produtos que não causam dependência e ajudam os indivíduos a 

adormecer e a prolongar o sono são os mais procurados, pelo que são vendidos essencialmente 

produtos contendo valeriana e melatonina como alternativa às benzodiazepinas. 
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Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial são utilizados com 

o objetivo de complementaridade de um regime alimentar não suficiente. Produtos como o 

Fresubin® e o Resource® são vendidos com alguma regularidade na FN. São dirigidos a 

indivíduos que apresentam uma capacidade limitada, diminuída ou alterada para ingerir, digerir, 

absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes ou alguns dos nutrientes neles 

contidos. Poderão também ser utilizados aquando de deficiências nutricionais [20].  

Diabéticos, grávidas, doentes celíacos, idosos e qualquer pessoa que tenha condições 

fisiológicas especiais, são também exemplos de pessoas com necessidade de ingerir géneros 

alimentícios especiais [20]. 

A FN dispõe de um serviço de nutrição associado a produtos como: dieta Easy-Slim® e 

Fold pelo que também apresenta um linear apenas com produtos dietéticos destas marcas. A 

puericultura, ou seja, a área de saúde que se dedica ao estudo dos cuidados com o 

desenvolvimento infantil, é um dos espaços da FN com maior destaque, visto que há uma grande 

população jovem na área residencial envolvente à farmácia. Chupetas, biberões, tetinas, fraldas, 

brinquedos são alguns dos artigos disponíveis. Existem também produtos dietéticos infantis 

direcionados exclusivamente para lactentes e crianças até aos 3 anos de idade, nomeadamente 

leites em pó, farinhas ou boiões de fruta. É importante referir que dentro desta seleção, existem 

produtos com fins específicos, como é o cado de leites hipoalergénicos, anti-regurgitação, 

anticólicas, antiobstipantes, entre outros. 

Por fim, numa outra secção da farmácia, existem os dispositivos médicos. São 

classificados como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado, 

isoladamente ou combinado, cuja principal função não é alcançada por meio farmacológico, 

imunológico ou metabólico. Encontram-se agrupados em quatro classes, que têm por base 

critérios como a fragilidade do corpo humano, a conceção e a própria fragilidade do produto no 

ato de fabrico [21]. 

Artigos de ortopedia (muletas, meias, pulsos, pés e joelheiras elásticos), material de 

penso, nebulizadores, termómetros, entre outros, são os dispositivos médicos mais procurados 

na FN. 

 

2.9. SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contactar com os diferentes 

planos, pelo que a organização das RM pelos diferentes organismos me proporcionou um 

maior conhecimento dos sistemas de comparticipação. Desta forma, foi mais fácil a 

integração no balcão para escolher o plano certo aquando do aviamento da RM. 

O SNS comparticipa alguns medicamentos para que o utente possa ter um acesso mais 

fácil à saúde, um direito universal. Porém, e sendo a população cada vez mais envelhecida e, 

invariavelmente, com uma necessidade maior para recorrer a medicamentos, é necessária uma 

racionalização dos recursos mantendo a sustentabilidade económica. Assim, estão definidos 

quatro escalões em função da classificação farmacoterapêutica do medicamento, determinados 

pela percentagem paga pelo Estado: 
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▪ Escalão A (90% do PVP comparticipado); 

▪ Escalão B (69% do PVP comparticipado); 

▪ Escalão C (37% do PVP comparticipado); 

▪ Escalão D (15% do PVP comparticipado) [22]. 

Os pensionistas têm um regime especial de comparticipação do SNS, desde que 

apresentem os seguintes requisitos: cidadão português ou com residência em Portugal cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no 

ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais vigente, quando este 

ultrapassar aquele montante. Assim, toda a RM identificada com a letra “R” é sujeita a uma 

comparticipação acrescida de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões. É 

importante referir que a identificação correta deste regime adicional é exigida para que a 

comparticipação seja feita, caso contrário, mesmo o profissional de saúde tenha conhecimento 

de que o utente é beneficiário, não é possível efetuar o desconto [22]. 

Existem ainda outros regimes especiais de comparticipação associados a diferentes 

patologias, como é o caso de doentes portadores de Paramiloidose, pelo que o aparecimento 

regular destas receitas na FN me fez despertar para o tema e colmatar as dúvidas e curiosidade 

que há sobre esta temática. Medicamentos utilizados para o tratamento da diabetes, do 

Alzheimer, da artrite, doenças inflamatórias intestinais ou dor oncológica, são também inseridos 

nos regimes especiais de comparticipação [22-24]. 

Por fim, existem os regimes de subsistemas de saúde, que são criados por entidades 

privadas. Neste caso, além da comparticipação do SNS, os utentes beneficiam de um desconto 

adicional pelos subsistemas. Assistência na Doença aos Militares, Medis®, Multicare®, EDP-

Savida®, Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) dos sindicatos de bancários do norte e 

centro e SAMS quadros, são alguns dos exemplos deste tipo de subsistemas. 

 

2.10. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO 

Todos os meses as farmácias enviam as receitas dispensadas ao Centro de Conferência 

de Faturas (CCF) que verifica se as receitas comparticipadas pelo SNS foram dispensadas de 

acordo com as intenções do prescritor e em conformidade com os aspetos legais. Caso haja 

alguma inconformidade, a RM é devolvida à farmácia e o valor que deveria ser comparticipado 

pelo SNS não é reembolsado à farmácia. Em complementaridade, o receituário comparticipado 

por organismos complementares de comparticipação é enviado à Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), que serve de intermediária entre as farmácias e os diferentes organismos. É 

a ANF que recebe o valor da comparticipação e transfere esse dinheiro para a farmácia em 

questão. 

Para evitar o prejuízo é também papel do profissional de saúde conferir todas as RM 

cautelosamente e, em caso de erro, a FN contactava o utente com celeridade de modo a 

regularizar a situação antes do fecho do receituário. Quando todas as RM de um determinado 

lote estão verificadas e recolhidas, deve proceder-se à impressão do Verbete Identificativo do 

Lote, que descrimina o valor total das receitas, o valor pago pelo utente e o valor total da 
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comparticipação. Este documento deve ser assinado, carimbado e anexado ao respetivo lote de 

30 RM. 

O Sifarma 2000® dispõe de uma funcionalidade que permite a conferência de receituário 

através da comparação do CNP impresso nas embalagens dos produtos e do que está presente 

nas receitas eletrónicas com papel. Desta forma, é também possível diminuir os erros associados 

ao aviamento de receitas. 

A conferência de receituário tem caído em desuso desde o aparecimento das receitas 

desmaterializadas, pelo que há uma menor insistência nos erros associados a este processo e, 

consequentemente, uma menor perda de dinheiro. No caso destas receitas sem papel, a 

probabilidade de erro diminuiu drasticamente, uma vez que não é permitida a dispensa da RM 

cuja validade já tenha sido ultrapassada nem dar produtos que não estejam abrangidos pelos 

códigos CNP prescritos pelo médico. A única forma passível de erro é a entrega de uma 

embalagem diferente da que foi faturada, todavia o Sifarma 2000® também já está adaptado 

para esta nova realidade, pelo que é obrigatório ler todos os CPN dos medicamentos 

dispensados e faturados no final do atendimento.  

Nas RM desmaterializadas é preciso ter em atenção que os subsistemas de 

comparticipação adicionais não estão introduzidos, pelo que essa inserção deverá ser manual 

após o utente mencionar que é beneficiário e reunir uma prova do que diz. É impresso 

automaticamente um documento que deve conter o número de beneficiário do utente relativo ao 

sistema complementar de comparticipação ou uma cópia do cartão de beneficiário, que 

comprova a dispensa dos medicamentos com essa comparticipação adicional. No final do mês 

este documento é enviado, juntamente com as restantes provas de dispensa, para a ANF. 

Em dezembro houve a integração no meu plano de estágio a conferência de RM. 

Apesar de, no próprio atendimento, serem analisados todos os possíveis erros, é feita 

uma segunda análise para garantir que o receituário segue para os diferentes sistemas 

corretamente. Organizei e agrupei as RM pelas diferentes entidades e em lotes, conferi 

detalhadamente toda a RM e, por fim, emiti o respetivo Verbete de Identificação de Lote. 

 

2.11. VALORMED 

Os medicamentos fora de uso e embalagens vazias devem ser entregues na farmácia e 

colocadas no contentor da VALORMED, que gere os resíduos e previne a poluição ainda maior. 

A FN dispõe deste sistema de recolha de medicamentos, pelo que todos os utentes são 

informados para depositarem todos os medicamentos não utilizados ou que já estejam fora da 

validade, bem como embalagens primárias ou secundárias, neste contentor específico que, 

quando completo, é recolhido pela OCP. É importante referir que também são aceites 

radiografias, mas que é expressamente proibido a introdução de agulhas ou seringas, sob o risco 

de alguém se ferir no manuseamento do contentor. 

Aquando da recolha é preenchida uma ficha em duplicado onde é registado o nome e 

número de identificação da farmácia, bem como peso do contentor. O responsável pela selagem 
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e o armazenista que leva o contentor devem ambos assinar essa ficha, que contém a data do 

levantamento. O documento original segue com o armazenista e o duplicado fica na farmácia.  

Já no final do meu estágio, a VALORMED presenteou a FN com contentores de 

pequenas dimensões para dispensar ao utente, de forma a ser mais fácil a reunião dos produtos 

requeridos. Lotada a caixa, era devolvida à farmácia que tratava da burocracia seguinte. 

Coube-me a mim a tarefa de selar e tratar da documentação respetiva a este 

serviço muitas vezes ao longo do estágio. 

 

2.12. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Aos profissionais de saúde é exigida uma permanente atualização das novas 

terapêuticas. A formação do farmacêutico deve ser contínua e com recurso a fontes de 

informação incontestáveis para que a atividade do setor não se estagne. Os funcionários da FN 

têm disponíveis variadíssimos materiais físicos, nomeadamente o Manual de Boas Práticas de 

Farmácia Comunitária, Prontuário Terapêutico ou até o Índice Nacional Terapêutico, além de 

tudo o que existe online.  

Além disso, tive a oportunidade de assistir a várias formações palestradas por delegados 

que se dirigiam à FN. MartiDerm®, Fluimucil®, Spidifen®, Sesderma®, Bioderma®, Uriage®, 

JointCare® e Klorane®, são algumas das marcas das quais consegui esclarecer algumas 

dúvidas. Também assisti a uma palestra sobre a disfunção erétil, ministrada por um médico 

urologista, a qual me deu bases e ideias para desenvolver um projeto na farmácia sobre o tema. 

 

2.13. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O MEU ESTÁGIO – ANÁLISE SWOT 

Dado que durante o meu percurso na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

fiz um pequeno curso de Marketing e outro sobre Gestão para Farmacêuticos, decidi fazer uma 

pequena análise SWOT ao meu estágio. A sigla SWOT deriva do inglês: Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). A análise é feita 

quer a nível interno, onde se verificam os pontos fracos e fortes, quer a nível externo, onde se 

avaliam as oportunidades e as ameaças.  

 

2.13.1. FORÇAS  

Neste caso, defino como forças todos os pontos do estágio que considero que 

contribuíram para enriquecer o meu conhecimento. Factos que tiveram um impacto na minha 

aprendizagem que me possam vir a possibilitar a ser uma melhor profissional. 

Os dois estágios extracurriculares que já tinha tido a oportunidade de realizar na FN 

permitiram-me um maior domínio do espaço, bem como uma relação com a restante equipa 

muito mais familiarizada, permitindo-me um começo mais confiante. O ambiente de trabalho, o 

companheirismo e a disponibilidade demonstrada proporcionaram-me uma aprendizagem mais 

rápida e com um acentuado desenvolvimento de competências que, até então, não tinha. 

Qualquer que fosse a minha dúvida era retirada na hora, facilitando a integração neste novo 

projeto. 
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Visto que a FN se encontra numa zona privilegiada da cidade e que está aberta durante 

13 horas e meia por dia, todos os dias da semana, existe um enorme fluxo de utentes. A 

localização e o horário da farmácia permitiram-me contactar com um universo de pessoas muito 

grande, engrandecendo as várias perspetivas de problemas que diariamente fazem com que 

indivíduos se desloquem a este local de saúde. 

A organização do espaço físico da FN é também ela uma força, pois a imagem estética 

e a forma como as pessoas se deslocam pela área de atendimento cativa e fideliza. O facto de 

existirem dois gabinetes direcionados para o utente, é também uma condição que atrai os utentes 

quando precisam de um aconselhamento mais personalizado. 

O próprio sistema informático acaba por ser uma força pois facilita a gestão e 

administração da farmácia. Serviu, também, como um complemento à minha formação, uma vez 

que desde o primeiro dia de estágio me dediquei a explorar as diferentes fichas dos produtos. O 

programa está muito focado no utente, pelo que faculta várias informações científicas que 

auxiliam o aconselhamento, nomeadamente as indicações terapêuticas, posologia, interações 

medicamentosas e reações adversas dos demais medicamentos. 

A receção e conferência de encomendas, bem como o armazenamento dos 

medicamentos foi também uma grande força no meu estágio. Foi neste processo que tomei 

noção dos produtos mais vendidos e analisei com maior detalhe a sua aplicação terapêutica. As 

devoluções e a sua regularização, assim como a conferência de receituário foram outras 

atividades que me permitiram aprender e dar força ao meu crescimento profissional. 

Os serviços farmacêuticos e o atendimento ao público, incluindo tudo aquilo que de 

marketing aprendi (cross-selling, up-selling) foram, sem dúvida, uma mais-valia para o meu 

percurso, pelo que sinto que estou apta para abraçar novos desafios. 

 

2.13.2. FRAQUEZAS 

Defino fraquezas como todas as desvantagens do estágio, nomeadamente pontos que 

poderiam ser melhorados ou que não foram passíveis de realização. 

A primeira fraqueza que senti à partida, foi a dificuldade de não conseguir, de forma 

imediata, associar um medicamento à sua indicação terapêutica e ao seu princípio ativo. Foi algo 

que fui ganhando experiência ao longo do estágio, com a ajuda fundamental do sistema 

informático e de um estudo, em casa, mais intensivo. 

A preparação de manipulados exerce um aspeto fulcral no papel do farmacêutico. Visto 

que a FN não manipula medicamentos, senti que este ponto é um ponto mais negativo sendo, 

por isso, uma fraqueza. 

A quantidade e versatilidade de produtos na farmácia é tão grande que, no início e não 

tendo conhecimento da maior parte da realidade existente, foi muito complicado o 

aconselhamento de MNSRM. Leites, dispositivos médicos, cosmética e produtos de uso 

veterinário são a maior parte da faturação da FN e senti que, realmente, precisava de me focar 

para aprender mais sobre cada produto. Foi ao longo do estágio que adquiri competências para 

me tornar mais autónoma e não recorrer ao apoio dos meus colegas. 
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2.13.3. OPORTUNIDADES 

As oportunidades remetem-se para aquilo que acontece a nível externo e, por isso, 

considero uma circunstância conveniente aquilo que contribuiu para a minha atividade 

profissional futura mais capaz. 

O papel do farmacêutico na FC tem-se vindo a reinventar, com uma atitude mais ativa 

na sociedade. É necessário dar a perceber que os doentes podem recorrer à farmácia numa 

primeira instância, sem sobrecarregar serviços médicos sem necessidade, uma vez que o 

farmacêutico tem competências para ajudar. Os serviços farmacêuticos devem, também eles, 

serem recriados para uma maior diferenciação entre os estabelecimentos e prestação de 

cuidados imprescindíveis aos utentes. 

A formação contínua e externa foi também uma oportunidade que tive para aprofundar 

conhecimentos e, desta forma, ter uma maior capacidade de aconselhamento.  

Relativamente à oportunidade dada aos utentes, existe o cartão Saúda que permite a 

acumulação de pontos em todas as compras que se realizam e que podem ser trocados 

diretamente por produtos que constem na revista Saúda ou que podem ser transformados em 

vales de dinheiro. Para além deste serviço, as Farmácias Portuguesas através do Plano +Saúde, 

oferecem também a vantagem de proporcionar descontos em várias consultas de especialidade, 

exames e outros serviços médicos. Na FN existe, além do cartão Saúda, um cartão de fidelização 

à farmácia que apresenta a enorme vantagem de acumular tantos pontos quanto o saldo gasto 

na compra de produtos.  

 

2.13.4. AMEAÇAS 

Podem ser consideradas ameaças todos os aspetos externos negativos que, de alguma 

forma, têm um impacto negativo no estágio.  

Começamos pela política do medicamento, que tem como finalidade assegurar o acesso 

da população aos medicamentos, garantindo a eficácia, segurança e qualidade dos 

medicamentos, aquando de uma melhoria na prescrição e dispensa. Com a introdução dos 

medicamentos genéricos no mercado, bem como a alteração das comparticipações, há uma 

contribuição para um decréscimo veemente nas margens praticadas, descendo cada vez mais o 

lucro obtido na farmácia.  

A maior ameaça surge no aparecimento de espaços de saúde de venda de MNSRM que, 

normalmente, têm um maior poder de compra e, por isso, conseguem obter os produtos por 

valores muito mais reduzidos. Os utentes tendem a procurar cada vez mais o aconselhamento 

na farmácia e, posteriormente, dirigem-se a estes postos para adquirir a preços mais convidativos 

os produtos indicados. O facto de a FN se encontrar perto de outras farmácias, além da 

existência destas parafarmácias, aumenta a privação a alguns utentes. 

Além disto, o poder de compra das pessoas tem vindo a diminuir e, como tal, o 

farmacêutico tem que ser capaz de apresentar alternativas mais económicas e adequadas à 

situação financeira do doente. Surge também como ameaça a crescente informação que pode 
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ser obtida através dos diferentes meios de comunicação, pelo que a opinião do farmacêutico, 

por vezes, pouco importa quando as pessoas resistem à explicação.  

Perante estas situações é necessário que o farmacêutico seja objetivo e tenha um 

discurso sem grandes hesitações para não pôr em causa a sua credibilidade. É preciso mudar 

mentalidades e fazer crer no farmacêutico para que a atividade cresça e se desenvolva cada vez 

mais. 

 

2.13.5. CONCLUSÃO 

O estágio em FC permitiu-me aplicar os conhecimentos teóricos e científicos adquiridos 

ao longo do curso e perceber qual é o papel do farmacêutico atualmente. Aprendi coisas sem fim 

e, acima de tudo, percebi que a atividade farmacêutica não se resume ao atendimento, mas sim 

a toda a envolvência de gestão e administração, a instituição das relações ali criadas e ao 

respeito pela ética profissional. 

Em suma, posso afirmar que foi uma etapa recompensadora tanto a nível profissional 

como a nível pessoal. Sei que além da experiência levo as amizades e isso faz com que tenha 

sido uma experiência gratificante. 
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PARTE B - DESCRIÇÃO DAS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 

ESTÁGIO 

1. TEMA 1: DISFUNÇÃO ERÉTIL 

1.1. ENQUADRAMENTO E ESCOLHA DO TEMA 

Desde a primeira semana do meu contacto com o público que vários utentes do género 

masculino se deslocaram à FN com a necessidade de obter um fármaco que os ajudasse, mesmo 

que pontualmente, a conseguir ter uma ereção, sem qualquer tipo de receita médica. Alguns, 

compreensivelmente, pela idade, outros, nem tanto, apenas por conselho de amigos.  

Foi então depois de ter uma formação de Spedra®, que optei por aprofundar este tema, 

até porque sendo uma farmácia com uma equipa técnica predominantemente feminina, verifiquei 

haver alguma dificuldade de comunicação, uma vez que os homens acabam por transparecer 

alguma vergonha e tentam não abordar o assunto, não especificando pormenores que nos 

dariam bases para um melhor aconselhamento, apesar de o encaminhamento para o médico ser 

uma recomendação paralela a todos os atendimentos. 

Assim, o objetivo principal deste projeto foi, além de consolidar conhecimentos muito 

superficiais, perceber qual o papel do farmacêutico nesta situação, alertando os utentes para os 

perigos da automedicação e para os incentivar na procura de um aconselhamento mais 

personalizado porque um indivíduo é sempre diferente de outro. 

Depois da pesquisa elaborei um folheto informativo (Anexo 2) disponível na FN para que, 

com tempo e na sua intimidade, os utentes pudessem ficar a par das advertências para a 

automedicação e que há outros tipos de tratamento que até podem ser os mais adequados para 

a sua situação. Além disso, o atendimento a estes utentes passou a ser num balcão mais 

resguardado ou num dos gabinetes da FN, quando assim se justificava. Desta forma foi possível 

conseguir uma maior privacidade e onde o utente se pudesse sentir mais confortável para que a 

mensagem chegasse em melhores condições. Fiz também uma pequena apresentação (Anexo 

3) aos utentes que procuravam um fármaco especifico para o tratamento da Disfunção Erétil (DE) 

sem receita médica. 

  

1.2. DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA 

A DE é caracterizada pela inabilidade constante para obter ou manter uma ereção 

peniana que satisfaça o individuo sexualmente, podendo ser definida como “impotência sexual” 

quando essa incapacidade atinge limites mais severos. Esta doença pode ser definida como total 

ou parcial, estando dependente da capacidade de alcançar a rigidez suficiente para a relação ou 

da duração com que a consegue obter. É importante referir que a DE não está relacionada com 

a falta de desejo sexual, que existe nestes casos, nem com a transformação da sensação de 

prazer, bem como disfunções na ejaculação ou no orgasmo, problemas estudados paralela e 

independentemente [25,26]. 

A prevalência desta doença não é concreta, pelo que vários estudos apontam para uma 

maior concentração de população com DE na Ásia e no continente americano, também 
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correlacionado com o número de residentes nestas áreas habitacionais. A distribuição é 

proporcional ao aumento da idade, pelo que a amostra mais idosa é, invariavelmente, mais 

afetada por esta condição [27]. 

Decorria o ano de 2006 quando a Sociedade Portuguesa de Andrologia decidiu estudar 

a epidemiologia da DE no nosso país, com a conclusão de que 23,8% dos homens com idades 

entre os 15 e 75 anos sofriam da patologia, sendo que apenas 5% demonstrava uma disfunção 

de moderada a grave. A maior curiosidade destas informações é que apenas 5,6% dos indivíduos 

do sexo masculino que apresentavam algum tipo de anomalia recorreram ao médico para um 

diagnóstico mais personalizado e posterior tratamento, apesar de estar provado que na maioria 

dos casos o problema pode ser revertido na totalidade [28-30]. 

A DE é uma preocupação a nível mundial que, além do problema em si, ainda desperta 

perturbações emocionais, podendo até levar à depressão, com a ansiedade acumulada e perda 

de autoconfiança.  

 

1.3. EREÇÃO PENIANA E A SUA FISIOPATOLOGIA 

O pénis é constituído por corpos cavernosos envolvidos por uma membrana: a túnica 

albugínea que é maioritariamente de aspeto esponjoso, podendo existir cavidades denominadas 

por sinusoides cavernosos, que integram endotélio vascular e músculo liso. Assim, esta anatomia 

permite que grande volume de sangue circule, havendo uma distribuição sanguínea extensa com 

origem na artéria pudenda interna [29,31-33]. 

A ereção surge por uma estimulação sensorial, seja ela visual ou tátil, as mais 

frequentes, ou até auditiva, olfativa ou gustativa. Quando chega ao hipotálamo e aos núcleos 

pré-óticos cerebrais, gera a libertação de potentes neurotransmissores: a serotonina, a dopamina 

e a ocitocina, que estimulam a produção de óxido nítrico (NO), molécula responsável pela 

alteração da resistência vascular, que leva à inervação do pénis e provoca a ereção [32,33]. 

O NO liberta-se na membrana muscular lisa e liga-se à enzima guanilil ciclase, que 

converte a guanosina trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato cíclico (GMPc), iniciando-se, 

assim, o mecanismo hemodinâmico da ereção.  

A acumulação de GMPc intracelular leva a uma hiperpolarização celular, com bloqueio 

dos canais de cálcio e abertura dos de potássio, resultando num relaxamento das fibras 

musculares lisas. Há um aumento do afluxo sanguíneo que origina a tumescência e expansão 

do pénis. Em paralelo, há a diminuição do efluxo por compressão das veias intracavernosas e 

subalbugíneas, permitindo uma pressão intracavernosa intensa que leva à manutenção da 

rigidez. Este mecanismo é denominado por veno-oclusão [31-37]. 

Existe ainda a via da adenosina monofostato cíclico (AMPc), convertido pela adenosina 

trifosfato (ATP) pela ação da enzima adenil ciclase, que é fomentada pelas prostaglandinas, pela 

noradrenalina e ainda pelo péptido intestinal vasoativo, que provocam a vasodilatação cavernosa 

[35,37]. 

Posteriormente, e suspendida a formação de NO por desaparecimento de potenciais 

elétricos provocados pelo estímulo erótico, bem como o facto de a 5-fosfodiesterase (5-PDE) 
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hidrolisar o GMPc e o AMPc, há a abertura dos canais de cálcio, pelo que a sua concentração 

intracelular aumenta, promovendo uma redução do afluxo sanguíneo e consequente 

detumescência peniana [30,32-35]. 

Concluindo, a ereção tem 5 fases bem distintas: a fase de latência, onde ocorre o 

aumento da perfusão sanguínea, sem que ocorra o aumento da pressão intracavernosa (PIC); a 

fase de tumescência, em que a pressão começa a aumentar, bem como o volume do pénis; a 

fase de ereção propriamente dita, com pouco efluxo mas com a PIC ainda abaixo da pressão 

sanguínea sistólica; a fase de rigidez, onde há uma completa tumescência, com a PIC a 

ultrapassar os valores da pressão sistólica e com as veias totalmente ocluídas; e, por fim, a fase 

de detumescência, onde é perdida a rigidez e o efluxo sanguíneo aumenta, contrastando com 

a diminuição do afluxo [38]. 

 

1.4. ETIOLOGIA DA DOENÇA E OS SEUS FATORES DE RISCO 

As causas da DE são inúmeras, sendo que 60-70% se deve à insuficiência arterial dos 

vasos penianos, estando diretamente relacionada com doenças crónicas, nomeadamente a 

aterosclerose e a hipertensão, bem como o alcoolismo ou tabagismo. Diminuído o aporte 

sanguíneo, por alteração do endotélio arterial com a paralela perda de elasticidade da parede, 

fica dificultada a ereção peniana [32-34]. 

Menos frequente, mas, ainda assim, responsável por 20% da etiologia da doença, é a 

inabilidade do mecanismo veno-oclusivo. Esta insuficiência pode ser derivada de uma 

malformação congénita, pelo que os sintomas se manifestam logo na adolescência e pode ainda 

estar relacionada com alterações morfológicas ou funcionais que diminuem a predisposição ao 

relaxamento [32-34,38]. 

O estado emocional do homem influencia cerca de 10 a 20% a capacidade de inervação 

peniana pois, como já vimos, os estímulos sensoriais estão na base da libertação dos 

neurotransmissores. Ora, se há ansiedade, depressão, ausência de altivez e, principalmente, o 

receio de falhar, vai haver interferência nos afetos, memórias ou até fantasias que não permitem 

o relaxamento. Também os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), os tumores ou os 

traumatismos cerebrais entram nesta percentagem [33,34]. 

Com menor prevalência, mas igualmente considerável, entram as insuficiências 

endócrinas, sendo que níveis plasmáticos de testosterona alterados causam DE, pois interferem 

com a líbido sexual. Assim, a síntese de testosterona regulada pelos níveis de prolactina que 

intercedem com a LH e a FSH, tem que ser regulada [38]. 

É importante referir que os homens com diabetes apresentam, na sua grande parte, 

problemas na ereção, uma vez que além dos coeficientes endócrinos estarem alterados, o 

mecanismo veno-oclusivo e a insuficiência arterial estão presentes nesta patologia [38]. 

O envelhecimento é a causa mais vulgarmente associada, uma vez que são implícitas 

todas as causas até então abordadas. Porém, é importante o utente perceber que afeta homens 

de todas as idades, de modo a não desmotivar e entrar num estado emocional ainda mais crítico. 
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Assim sendo, o avançar da idade não é propriamente uma causa, mas sim um fator de risco [38-

40].  

Tabela 2 – Resumo das causas mais recorrentes da Disfunção Erétil. 

ETIOLOGIA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL* 

Risco Vascular: 
-Hipertensão arterial; 
-Diabetes mellitus; 
-Aterosclerose; 
-Dislipidemias. 

Doenças Endocrinológicas: 
-Diabetes mellitus; 
-Hipogonadismo; 
-Hiperprolactinemia. 

Doenças Neurológicas: 
-AVC; 
-Tumores e traumatismos cerebrais; 
-Esclerose múltipla; 
-Depressão. 

Farmacologia 
-Anti-hipertensores; 
-Quimioterapia; 
-Psicotrópicos; 
-Medicamentos que diminuem os 
níveis de testosterona e aumentam 
os de prolactina. 

Doenças Penianas: 
-Doença de Peyronie; 
-Encurvamento congénito; 
-Traumatismos perineais. 

Cirurgias 
-Pélvicas; 
-Neurológicas; 
-Vasculares; 
-Urológicas. 

Outras causas: 
-Álcool; 
-Tabaco; 
-Drogas; 
-Radioterapia; 
-Insuficiência 
hepática e renal. 
 

*Adaptado de [14] 

 

1.5. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da DE implica uma visita a um médico especialista, seja ele urologista ou 

andrologista, sendo que a primeira realidade a ser observada é a história do utente. Aqui são 

analisados os seus hábitos, sociais e alimentares, imprescindíveis na avaliação de doenças, 

incluindo a depressão. Nos casos mais graves e que o diagnóstico aponte para o estado 

emocional do utente, deverá haver um encaminhamento para um psiquiatra profissional em 

sexologia clínica. O estado civil, a idade e relação nutrida com a mulher, a existência ou não de 

filhos, a felicidade ou stress no trabalho, são também fatores importantes para serem estudados 

[36,38-40]. 

Não mais importante, é a pesquisa e despiste de doenças na família, principalmente 

cardiovasculares, bem como a diabetes, hipertensão arterial, doenças urológicas ou 

neurológicas, psíquicas e dislipidemias, ou seja, o estudo das doenças que podem provocar a 

DE descritas na Tabela 2 [39]. 

Resumindo, é relevante saber tudo o que é relativo à relação sexual, de modo a descobrir 

qual a causa ou causas do problema, perceber até que ponto é o estado psicológico a afetar a 

obtenção da rigidez e há quanto tempo ou em que ocasiões acontece [39,40]. 

No final do século XX, foi criado o Índice Internacional da Função Erétil (IIEF), um 

inquérito com 15 questões com a finalidade de qualificar a ereção em si, bem como o orgasmo, 

o desejo e a satisfação sexual. É desta forma que é possível detetar qual a origem do problema 

e quantificar a disfunção, prevenindo a necessidade de um estudo com maior pormenor. 

Posteriormente, foi ainda refeito e reduzido, ainda que mantendo a elevada sensibilidade e 

especificidade. Aparece, então, o IIEF-5 que contém 5 perguntas avaliadas numa escala de 1 a 

5 (Tabela 3) [41]. 
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Tabela 3 - Versão Simplificada do IIEF-5. 1 2 3 4 5 

Confiança em ter ou manter uma ereção?      

Frequência em que a rigidez é suficiente para penetração?      

Frequência em que a ereção se mantém depois da penetração?      

Dificuldade em manter a ereção até ao final da relação sexual?      

Frequência da satisfação em ter relação sexual?      

1-Quase nunca/nunca; 2-Poucas vezes; 3-Algumas vezes; 4-Na maioria das vezes; 5-Quase sempre/sempre 

*Adaptado de [41] 

Em seguida deve ser realizado um exame físico que, apesar de não dar grande 

informação, pode revelar uma anormalidade nos genitais que pode levar à patologia (hipertrofia 

testicular, pénis malformado, presença de nódulos na túnica albugínea) [36,37]. 

Os exames laboratoriais, nomeadamente a análise do hemograma, velocidade de 

sedimentação, bem como a pesquisa dos valores de glicemia, creatinina, transaminases, 

colesterol ou triglicerídeos, permitem aferir quanto à presença das doenças que poderão levar a 

uma insuficiência arterial e, consequentemente, à DE. Dosear o FSH ou o LH, a prolactina, as 

hormonas da tiroide, o PSA e o TSH são também exames absolutamente necessários [36,39]. 

Existem ainda exames específicos que podem ser realizados, como a rigidometria 

peniana noturna, que indica o número de ereções que decorrem durante o sono, podendo ajudar 

a distinguir se a DE é de origem psicológica ou orgânica. Num homem sem desequilíbrio, é 

normal acontecerem mais de três ereções quando dorme mais do que 6 horas. Assim, se o 

resultado da rigidometria não alcançar estes valores, há sugestão para um distúrbio psicológico 

e emocional [36,39]. 

A função vascular é também avaliada pelo teste de injeção intracavernosa, vulgo teste 

de vasoatividade, em que é injetada uma substância vasoativa que mimetiza o relaxamento da 

musculatura lisa, provando se os mecanismos hemodinâmicos estão ou não íntegros. A resposta 

está avaliada numa escala que vai de E0 (sem resposta visível) a E5 (total tumescência e rigidez 

total) [36,39]. 

Deve também ser feito um teste à estimulação erótica audiovisual. Se estes exames 

demonstrarem uma incompleta rigidez e tumescência, é necessária uma análise mais profunda, 

incluindo estudos neurológicos e vasculares complementares [39]. 

 

1.6. TRATAMENTO 

Existem terapêuticas de primeira, segunda e terceira linha, sendo que só se evolui para 

técnicas mais invasivas quando as menos agressivas deixam de funcionar ou são 

contraindicadas. Assim sendo, cada situação é específica e dependente do doente, não se 

podendo generalizar no tratamento a efetuar. É aqui que entra o farmacêutico, para alertar para 

as diferentes abordagens e para explicar que é preciso, primeiro, diminuir o que causa a DE. 

Cessar o consumo de tabaco, álcool e drogas são alguns dos conselhos que o profissional de 

saúde poderá referir. Cabe também ao farmacêutico incutir o estímulo pelo exercício físico e 

ajudar no combate ao sedentarismo. É importante relatar que os preliminares e os lubrificantes 
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podem ser uma ajuda e ter um grande impacto no retardamento e na diminuição da frequência 

dos problemas com a DE. O encaminhamento para o médico é fulcral [30,38]. 

 

2.1.1. TERAPIA DE PRIMEIRA LINHA 

Indivíduos cuja causa da DE esteja relacionada com o hipogonadismo, são indicados a 

realizar uma Terapia Hormonal de Substituição, onde é administrada testosterona para 

regularizar os seus valores. Todavia tem a desvantagem de, em Portugal, só existir a via 

intramuscular, com periodicidade de 2 ou 3 semanas. É necessário controlar a pressão arterial, 

próstata e lípidos, sendo que também poderá provocar apneia do sono [30,42]. 

Para utentes em que a ação da 5-PDE revoga o relaxamento muscular, são 

aconselhados fármacos inibidores desta esterase, de forma a otimizar a dinâmica do GMPc, com 

melhoria e prolongamento da ereção. Todavia, não fazem aumentar os níveis de NO, pelo que 

senão existir o estímulo erótico, os medicamentos não têm efetividade [43,44]. 

Há quatro drogas orais neste momento comercializadas inibidoras da 5-PDE: o 

sildenafil (Viagra®), o primeiro a ser descoberto, em 1998 que era prescrito para tratamento da 

hipertensão arterial; o tadalafil (Cialis®) e o vardenafil (Levitra®) que apareceram já em 2003; e, 

há cerca de 3 anos, surgiu um fármaco com uma ação mais rápida, o avanafil (Spedra®). Os 

primeiros três exigem a toma cerca de 30 minutos antes da relação, enquanto o último requer 

metade do tempo. Contudo, nenhum apresenta uma eficácia ou segurança superior. Rubor facial 

e cefaleias são os efeitos adversos mais comunicados, sendo que todos são contraindicados 

com o uso simultâneo de nitratos. Indivíduos com angina de peito, que tenham sofrido um 

acidente vascular periférico ou um enfarte do miocárdio e sofram de insuficiência hepática grave, 

estão automaticamente excluídos deste tratamento [30,43-45]. 

 Nem sempre estes são os fármacos eleitos, a trazodona, um antidepressivo com ação 

agonista dopaminérgica, também pode ser prescrito nos casos em que a origem da DE é 

psicogénica [38]. 

 O Dispositivo de Ereção por Vácuo também se enquadra nesta categoria, apesar de 

haver autores que já o considerem de segunda linha. O pénis é sujeito a uma pressão negativa 

dentro de um cilindro de plástico, que é fomentada por uma bomba que tanto pode ser manual 

como elétrica. O que acontece é que o sangue é obrigado a passar pelo interior dos corpos 

cavernosos, o que provoca a ereção. Posteriormente, e mesmo antes da retirada do pénis, é 

colocado um anel de borracha, com o objetivo de fazer um garrote, para que se preserve a ereção 

que nunca poderá durar mais do que meia hora. O grande inconveniente deste método é apenas 

o facto de ser algo muito artificial, apesar de ser ótimo para contrariedades farmacológicas 

[30,43,44]. 

 

2.1.2. TERAPIA DE SEGUNDA LINHA 

A Psicoterapia entra neste campo e não é só destinado a indivíduos cuja etiologia da 

doença é psicogénica. Por vezes, mesmo quando a causa é orgânica, o psicológico e emocional 

acaba por ser afetado, acabando por ser um tratamento complementar ao farmacológico. Os 
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níveis de confiança e autoestima são devolvidos, de modo a comutar a inquietude pela satisfação 

sexual [38]. 

A Terapêutica Intracavernosa surge como alternativa à falha de resposta pelos 

inibidores da 5-PDE ou quando estes não podem ser utilizados por contraindicação. Consiste na 

autoinjeção intracavernosa de uma substância vasoativa após treino do indivíduo, que promove 

o relaxamento muscular. A resposta é praticamente imediata e tem uma duração de, 

aproximadamente, 1-2 horas. O único fármaco comercializado, atualmente, é o alprostadil 

(Carveject®), com ação potenciada quando administrado simultaneamente com papaverina ou 

fentolamina, ambos vasodilatadores. Os efeitos secundários relatados são dor peniana e fibrose 

local [38,44]. 

Surge também nesta classe de tratamentos a Terapêutica Intra-Uretral, com a mesma 

substância ativa que a anterior, o alprostadil (Muse®). Uma pequena cápsula é intermediária, 

pelo que é colocada com um aplicador especial, com a substância ativa incorporada. A absorção 

ocorre na mucosa da uretra e é efémera, sendo ainda mais rápida quando o indivíduo faz uma 

estimulação direta do pénis. É de notar que o único desagrado testemunhado por 30% da 

população é a dor uretral e que cada ereção tem uma duração média de uma hora [43,44]. 

 

2.1.3. TERAPIA DE TERCEIRA LINHA 

Para situações ainda mais graves, surge esta última linha terapêutica, com técnicas mais 

invasivas e apenas cirúrgicas [30]. 

Aqui surgem as cirurgias vasculares: a Cirurgia Venosa, em que a finalidade é retificar 

a insuficiência veno-oclusiva; e a Cirurgia Arterial, muito específica para quando há uma doença 

arterial obstrutiva. Ambas são indicadas apenas em jovens [43-45]. 

Por último, aparece a Implantação de Próteses Penianas, à qual só se recorre em 

casos extremos, ou seja, quando já não há esperança na recuperação do tecido cavernoso, onde 

mais nada funciona e para quando a etiologia é orgânica. Existem dois tipos: as hidráulicas, 

estética e funcionalmente superiores, e as semirrígidas. A maior adversidade reside no facto de, 

como em todos os pós-operatórios, poder existir uma infeção que poderá significar a retirada da 

prótese. Para colmatar esta probabilidade, existem já próteses com antibacterianos impregnados 

[43-45]. 

 

1.7. CONCLUSÃO 

A DE é, ainda, um assunto tabu na nossa sociedade, apesar de a sexualidade estar bem 

presente na vida das pessoas, ainda que na sua intimidade. O papel do farmacêutico nesta 

temática continua a ser bastante reservado e sem haver grande plano para atuação, apesar de 

ter tido 3 adesões (dos 5 utentes que se dirigiram à FN para adquirir fármacos sem RM) à 

ministração da apresentação, com consequência de 2 receitas médicas para aquisição de 

fármacos. Os panfletos (50) foram todos levados tanto por utentes do sexo masculino como 

feminino, demonstrando o interesse na informação. O que posso concluir é que a entrega de 

panfletos levou a que as pessoas ficassem com maior consciência de tudo o que envolve o tema, 
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todavia a apresentação feita aos utentes fez-me ter uma maior perceção de que tudo o que foi 

dito foi entendido e levou a que 2 dos 3 utentes procurassem ajuda médica. Nesta apresentação 

foi ainda possível ter uma pequena conversa com os utentes, esclarecendo algumas dúvidas que 

iam sendo colocadas. Considero que estes projetos ajudaram na divulgação de informação e 

mudança de estratégias por parte dos utentes, sendo que avalio positivamente esta minha 

intervenção.  

O estudo da DE tem ainda muitos frutos para dar, já que ainda se investigam novos 

tratamentos. Sendo um tema particularmente interessante e uma doença à qual nunca irão faltar 

utentes, até porque se sabe que a população irá ser cada vez mais envelhecida, estima-se que 

continuem a existir progressos na busca de terapêuticas mais ajustadas e personalizadas e, 

quem sabe, visando a cura da DE e não só o restabelecimento momentâneo da ereção [46,47]. 

 

2. TEMA 2: HERPES LABIAL 

2.1. ENQUADRAMENTO E ESCOLHA DO TEMA 

O Herpes Labial (HL) é uma infeção causada por um vírus, o Herpes Simplex Tipo I 

(VHS-1), e, por essa razão, é de fácil transmissão. Este facto faz com que vários sejam os 

estudos que visam o tratamento pontual ou alívio dos sintomas desta infeção, uma vez que o 

vírus fica apenas “adormecido” e pode voltar a incomodar [48].  

Decidi abordar este tema por duas razões: uma é demasiado evidente, o facto de ser 

uma das áreas em que o farmacêutico mais tem que intervir, pelo que estudando esta temática 

com maior pormenor, me permite fazer um aconselhamento mais rigoroso, além de ficar com 

uma visão mais abrangente sobre os diferentes produtos já existentes no mercado; a outra 

prende-se no facto de a FN ter sido escolhida para participar num ensaio clínico para entrada de 

uma nova apresentação no mercado para o tratamento do HL e, por isso, ser necessário reunir 

portadores do vírus para participarem no projeto. Neste sentido, elaborei um póster (Anexo 4) 

alusivo e para comunicação do evento. Já numa fase posterior e por considerar oportuna a 

transmissão de informação sobre a importância da prevenção e início do tratamento numa fase 

inicial, coloquei umas imagens (Anexo 5) a passar nos monitores da FN. Neste contexto, também 

elaborei uma apresentação aos meus colegas sobre o objetivo e como irá funcionar o ensaio, 

bem como os critérios de inclusão e exclusão dos utentes. Desta forma, vai ser possível transmitir 

uma mensagem paralela em todos os discursos. Todos estes materiais seguem em anexo, 

apesar de, na apresentação feita aos colegas, muitos dos diapositivos estarem censurados pela 

circunstância, uma vez que a maior parte da informação ainda não é pública. 

 

2.2. DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E TRANSMISSÃO 

O HL caracteriza-se pela erupção da pele e das mucosas, com especial incidência no 

lábio e é, normalmente, adquirida na infância ou adolescência. Usualmente, o herpes não 

provoca grande dor, todavia o desconforto é incessante [49,50]. 

Esta patologia afeta cerca de 3,7 mil milhões de pessoas com idades inferiores a 50 

correspondente a, aproximadamente, 67% da população a nível mundial, revelou a Organização 
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Mundial de Saúde. Sabe-se, também, que a capacidade socioeconómica do país está 

diretamente relacionada com a prevalência do VHS-1 [50,51]. 

O VHS-1 é transmitido a partir das secreções das mucosas e pele lesadas, pelo que é 

estritamente proibida a partilha de utensílios de cozinha, maquilhagem, escovas de dentes ou 

até a simples troca de beijos. É importante referir que não se deve tocar nas lesões seguido de 

contacto com os olhos, sem uma prévia lavagem das mãos, para evitar contaminação [48,49]. 

 

2.3. FISIOPATOLOGIA 

O VHS-1, através de glicoproteínas, associa-se aos seus recetores específicos que 

estão presentes na superfície das células das mucosas, havendo a libertação do vírus para o 

interior das mesmas. Posteriormente, há replicação viral e, por isso, reconhecimento pelo 

sistema imunitário que ativa a resposta anti-inflamatória. Cessada a replicação, os vírus 

ingressam nos nervos sensitivos periféricos e são orientados para os gânglios do trigémeo, onde 

subsistem na forma latente, servindo-se do Homem como hospedeiro e reservatório. Dada a 

reativação, o vírus redireciona-se para a área acometida à transmissão, voltando a se replicar e 

dando início ao quadro clínico [48,52-54]. 

 

2.4. SINTOMATOLOGIA E FATORES DESENCADEANTES 

Como já foi referido, o vírus persiste no seu estado latente até reativação por alteração 

da debilidade do sistema imunitário, ocorra ela por motivos de fadiga, stress, exposição solar ou 

variações de temperatura ríspidas; as mulheres têm uma maior propensão à manifestação vírica 

aquando da menstruação. Resumindo, quando o indivíduo fica imunocomprometido há uma 

maior probabilidade de o vírus se manifestar [52,53]. 

Comummente, aquando do contacto primário com o vírus, o adulto não apresenta 

qualquer sintomatologia, pelo que não tem noção de que é portador. Já quando a primoinfeção 

é ainda em criança, a assintomatologia também é frequente, contudo o vírus poderá manifestar-

se sob a forma de gengivoestomatite herpética, ou seja, um quadro clínico com febre, alguma 

inquietação, dor ao engolir com extrema produção de saliva e úlceras na região [52]. 

O HL aparece, então, quando há uma recidiva da infeção provocada pelo VHS-1, 

caracterizando-se por vasodilatação que ocasiona o eritema e, posteriormente, vesículas que 

envolvem as partículas víricas no interior de bolhas. Mesmo antes da manifestação visual, sente-

se prurido e repuxamento, bem como uma sensação de picada no local onde se irão desenvolver 

as lesões, que podem antecipar o início do tratamento. Formadas as bolhas, e evoluindo a 

patologia, acabam por rebentar e libertar um líquido que contém o vírus que se poderá difundir, 

sendo, por isso, considerado o expoente máximo de transmissão. Dado este acontecimento, 

irrompe a dor sob a forma de úlcera e dá-se a cicatrização através de uma crosta que não deverá 

ser retirada com risco de atraso na cura. Também poderá acontecer um reaparecimento 

assintomático ou surgir em locais que não o lábio, nomeadamente nos olhos, com a gravidade 

de poder causar cegueira senão curado, porém são situações muito ocasionais. Usualmente, e 

em indivíduos sem imunodeficiência, há cura espontânea num máximo de 14 dias [49,53,54]. 
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2.5. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico é visual, na sua grande maioria, e é feita uma análise da história dada pela 

sintomatologia. Contudo, é também possível ter uma confirmação laboratorial, tanto por 

isolamento do VHS-1 numa cultura de células, como por imunofluorescência, sendo que o 

método mais sensível é aquele que recorre à determinação do DNA do vírus, o Polymerase Chain 

Reaction (PCR), meritório no despiste de meningite ou encefalite herpética, que poderá ocorrer 

em imunocomprometido [55]. 

 

2.6. TRATAMENTO 

O tratamento do HL não visa a cura definitiva, mas sim a atenuação dos sintomas, 

retardamento de uma nova recidiva e aceleração do processo de cicatrização. Apesar de não 

ser estritamente necessário, uma vez que o próprio sistema imunitário dá início ao combate à 

infeção, é fundamental que se inicie a terapia mal começa a sensação de picada para obter 

sucesso terapêutico [54,55]. 

 

2.1.4. PRODUTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA 

Apesar de não ser o mais vulgar, existem produtos que refrescam e são emolientes que 

ajudam a mitigar o desconforto provocado pelo HL. Evidencio: a vaselina, o óxido de zinco, a 

glicerina e a alantoína, que previnem fissuras nos lábios causadas pela secura da pele, com 

consequente redução no tempo de reabilitação [54-56].  

Os indivíduos portadores do vírus podem também recorrer a anestésicos tópicos, como 

a lidocaína ou a prolocaína, que além de provocarem um alívio da dor, restringem a extensão 

das lesões [54-56].  

Por último, nesta categoria, aparecem os pensos com hidrocolóides, que simplificam a 

cicatrização, amenizando o incómodo provocado pelas lesões. O grande objetivo destes pensos 

é evitar a transmissão pois o vírus fica isolado [54-56]. 

 

2.1.5. ANTIVÍRICOS DE APLICAÇÃO TÓPICA 

A ação exercida por estes fármacos visa bloquear a replicação do vírus de modo a reduzir 

a durabilidade da sintomatologia. Todavia, não interferem na resposta inflamatória, pelo que há 

autores que defendem o uso concomitante de corticosteroides tópicos [56]. 

São estes os fármacos mais usados, uma vez que são eficazes e com um índice de 

toxicidade tolerável. Mais importante que isso, no ponto de vista do utente, não são sujeitos a 

receita médica, tornando-se mais fácil o acesso aos medicamentos aquando dum aparecimento 

repentino dos sintomas [56]. 

O aciclovir, com variadas fórmulas comerciais, tem como recomendação a aplicação 5 

vezes por dia, num universo de 5 dias. A recuperação é mais rápida, apesar de a gravidade da 

sintomatologia não ser afetada [54,56,57]. 
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Surge também como possibilidade o penciclovir em creme, que apresenta a grande 

desvantagem de ter uma aplicação de 2 em 2 horas, pelo que não é prático. Apesar disso, atua 

na recuperação e na diminuição da dor [55,56]. 

Por fim, o docosanol em creme, também com uma aplicação diária de 5 vezes, baliza o 

tempo de cicatrização [56,57]. 

Quando a infeção ultrapassa a zona perioral e atinge a ocular, é recomendado o uso de 

ganciclovir, um gel oftálmico aplicado 5 vezes até completa cicatrização e prolongado o 

tratamento por mais 7 dias, reduzindo a toma para 3 vezes diárias. Este antivírico deve ser 

aconselhado pelo médico, devido à sensibilidade dos olhos [53]. 

 

2.1.6. ANTIVÍRICOS ORAIS 

Recorre-se a esta terapêutica quando os indivíduos protestam a frequência insistente da 

reativação do vírus ou quando são imunocomprometidos. O objetivo é o mesmo que os 

antivíricos tópicos: bloquear a replicação do vírus. Por outro lado, este tratamento tem o senão 

de apresentar alguns efeitos secundários, nomeadamente dor de cabeça e náuseas. Em 

situações não tão regulares poderá surgir insuficiência renal, alopecia, febre e ainda distúrbios 

no estômago ou fígado. Idosos e doentes renais poderão também manifestar perturbações 

neuropsiquiátricas. A grande vantagem é que, comparativamente aos tópicos, estes antivíricos 

não necessitam de uma toma tão assídua [52,55-57]. 

Volta a apresentar-se o aciclovir, mas desta vez na sua forma farmacêutica de 

comprimido. Neste caso, uma dose 400 mg atua tanto na diminuição do prolongamento da dor 

como no da cicatrização [55-57]. 

O valaciclovir e o famciclovir são também antivíricos orais capazes de reduzir o tempo 

de recuperação e cicatrização das lesões [56]. 

 

2.1.7. TERAPIAS FACULTATIVAS 

Plantas como a Uncaria tomentosa, que contém alcaloides com propriedades anti-

inflamatórias e glicosídeos com dinamismo antiviral, são também uma opção para reduzir o 

tempo de recuperação, bem como a impetuosidade da sintomatologia. Porém, é necessária 

especial atenção pois não há estudos suficientes que comprovem a eficácia destes produtos, 

nem que definam a sua toxicidade. Assim, há pessoas que utilizam estas terapias alternativas, 

mas que devem procurar ajuda ao mínimo sinal de descontrolo [52]. 

 

2.7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

A curto prazo, a prevenção poderá passar pela aplicação de protetor solar, 

inclusivamente a utilização de um stick labial com fator de proteção ou então pela ministração de 

aciclovir em creme, apesar de não ser tão efetivo [52,55-57]. 

A longo prazo, poderão ser utilizados os antivíricos orais, mas apenas para situações 

mais complicadas, seja devido à recorrência da infeção ou quanto à fragilidade do sistema 

imunitário [56]. 
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Mais do que recorrer a fármacos, é importante fazer uma dieta equilibrada para que não 

se comprometa o nível nutricional de forma a enfraquecer o sistema imunitário. Estudos apontam 

que alimentos ricos em lisina em detrimento aos que são fortes em arginina, como é o caso do 

peixe, da carne ou dos ovos, promovem uma redução da replicação do vírus pois já foi provado 

que a lisina intervém na restituição tecidular. Não obstante, são necessários mais estudos que 

comprovem realmente e numa amostra populacional maior, que a lisina, de facto, promove uma 

melhoria do sistema imunitário [58]. 

 

2.8. CONCLUSÃO 

Não existindo cura para o HL, há uma certa urgência em encontrar uma alternativa capaz 

de destruir o vírus, não o deixando ficar em fase de latência, para que não haja reativação da 

infeção e, com isso, todo o quadro clínico associado. Claro que o ideal nem sempre é 

concretizável e, por isso, é essencial o papel do farmacêutico na informação dada ao utente. 

Assim, o objetivo do projeto, que era cativar pessoas para participarem no ensaio clínico, 

além de ter sido atingido a 100%, ainda me incentivou a transmitir mais informação através dos 

monitores da FN, tal era a minha envolvência no projeto. Apesar de ainda nada ser público, à 

data da apresentação deste relatório, penso que esta nova fórmula tem tudo para ser bem aceite, 

dada a sua oferta no processo de convalescença. A equipa técnica também se revelou recetiva 

à pequena formação que incluiu referências relevantes à explicação ao utente sobre como irá 

funcionar o ensaio e de que maneira este produto é diferente de todos os outros, tornando-o 

mais aconselhável. 

Concluindo, penso que a investigação nesta área continuará a ser importante, muito 

devido à facilidade de transmissão e, em consequência, ao número de pessoas afetadas. 

Equiparável, é o trabalho do farmacêutico que é fundamental na conduta do utente, para que 

este possa ter um maior cuidado. 

 

3. TEMA 3: POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR – TIPO I 

3.1. ENQUADRAMENTO E ESCOLHA DO TEMA 

A Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) foi descrita pela primeira vez por um 

neurologista português, o Professor Corino de Andrade, depois de avaliado um grupo de 

habitantes da área geográfica pertencente à Póvoa de Varzim e Vila do Conde, zonas endémicas 

desta doença [59,60].  

Sabe-se que 1 em cada 1000 habitantes destes concelhos são portadores da PAF, 

apesar de não se limitar a esta região. Assim sendo, e visto que tive a oportunidade de contactar 

com vários utentes diagnosticados, optei por estudar e abordar esta temática [59]. 

Apesar de a população ter ideia que a PAF afeta grande parte das pessoas com quem 

partilham a cidade, pouca é a informação que têm sobre a doença, pelo que senti a necessidade 

de a enquadrar aos utentes da FN. Desmistificar as ideias preconcebidas acerca da doença, 

nomeadamente de que os portadores da mutação que dá origem à doença não devem criar 

descendência e, principalmente, para alertar para a importância de um diagnóstico precoce, de 
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modo a ser possível preservar a qualidade de vida dos doentes, foram os meus grandes 

objetivos. Neste contexto, elaborei um folheto informativo disponível nos balcões da FN durante 

os últimos 3 meses de estágio (Anexo 6), abordando os sintomas iniciais, ainda que bastante 

gerais, característicos da PAF. 

Para melhor conhecer esta doença degenerativa e exercer o papel de farmacêutica de 

forma mais objetiva, realizei uma pequena entrevista (Anexo 7) aos utentes com PAF que 

visitaram a FN nos meses de março e abril. Desta forma, além de toda a informação pesquisada 

que me permitiu conhecer os sintomas e manifestações da PAF, bem como tudo o que a esta 

doença está associado, foi-me possível participar de forma mais ativa no acompanhamento dos 

utentes portadores desta doença, tentando garantir uma melhor qualidade de vida. Desde cedo 

percebi que a medicação é dependente de cada utente e de acordo com o seu quadro clínico, 

por isso, e não sendo o tratamento o grande objetivo do meu projeto, não inclui nenhuma 

pergunta no inquérito sobre os fármacos tomados.  

 

3.2. PEQUENA CONTEXTUALIZAÇÃO – AMILOIDOSES 

A Paramiloidose pertence a uma cadeia de doenças designadas por amiloidoses, onde 

a principal causa deste distúrbio é explicada pelo facto de uma proteína, a amilóide, ser insolúvel 

nos diversos tecidos, depositando-se nos seus espaços extracelulares. Através de um 

mecanismo que envolve alterações da conformação de uma proteína solúvel, há possibilidade 

de originar agregados insolúveis, formando-se as chamadas fibrilhas de amilóide [61,62]. 

A caracterização das amiloidoses depende da composição química das fibrilhas, pelo 

que podem ser divididas em hereditárias e não hereditárias, divergindo-se, portanto, na mutação 

em diferentes proteínas [61]. 

As amiloidoses não hereditárias distinguem-se ainda por primária e secundária. No 

primeiro caso, a amilóide pertence ao grupo de proteínas do sistema imunológico 

(imunoglobulinas). Por outro lado, existe a amiloidose secundária, onde a proteína insolúvel é 

produzida no fígado aquando da presença de inflamação, por exemplo nos doentes de Crohn ou 

artrite reumatóide [62]. 

Em paralelo, existem as amiloidoses hereditárias, onde se enquadra a PAF, onde o órgão 

primordialmente acometido é o fígado, apesar do restante organismo também ser envolvido. Há 

um comprometimento do Sistema Nervoso Periférico e esta mutação é transmitida à 

descendência de forma autossómica dominante [62,63].  

Antes de embarcar num aprofundamento desta temática, é importante referir que a PAF 

está dividida em 4 tipos, sendo que o Tipo I, aquele que decidi abordar, é também conhecido 

como o tipo Português ou de Andrade. Apesar do nome, esta Paramiloidose não está descrita 

apenas na população portuguesa, estando relatada em japoneses e suecos, por exemplo. Os 

sintomas iniciais conhecidos são: parestesias nos membros inferiores, bem como desarranjos 

gastrointestinais, que tendem a aparecer entre os 20 e os 35 anos, desenvolvendo-se, por fim, 

uma neuropatia sensitivo-motora intolerável, que culmina na morte [60,63,64]. 
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Já a PAF Tipo II, designada por Indiana ou de Rukavina, foi relatada em famílias com 

origem na Índia. São os membros superiores e a visão os primeiros a ser acometidos, pelo que 

há o desenvolvimento de uma neuropatia, mas que não é incapacitante [64]. 

A PAF Tipo III, de Van Allen ou lowa, é descrita no continente americano como atingindo 

tanto os membros superiores como os inferiores, sendo que a esperança média de vida não 

ultrapassa os 20 anos por haver envolvimento renal [61]. 

Por último, existe a PAF Tipo IV, tipo Finlandês ou de Meretoja, que afeta a nível ocular, 

neurológico e cutâneo, apesar de os nervos do Sistema Nervoso Autónomo só serem afetados 

numa fase já final da doença [61,64]. 

 

3.3. BREVE HISTÓRIA 

Decorria o ano de 1939 quando o Professor Mário Corino de Andrade se deslocou à 

Póvoa de Varzim para observar uma mulher de 37 anos que comentava sentir adormecimento, 

formigueiro e falta de sensibilidade térmica que causava dor nos membros inferiores e que já se 

prolongava para os superiores. Além destes sintomas, reclamava dificuldade em andar e um 

desarranjo intestinal que provocava diarreia seguido de um período de prisão de ventre, 

resultando numa grande perda de peso num curto espaço de tempo sem razão aparente. 

Também referiu que na cidade estas queixam eram gerais, tendo outros familiares e vizinhos 

com os mesmos sintomas, doença à qual os habitantes designavam como “mal dos pezinhos”. 

O então neurologista, decidiu investigar mais aprofundadamente qual a origem desta doença, 

uma vez que estas manifestações em pouco eram similares às demais patologias já conhecidas 

[60]. 

Treze anos depois, a Polineuropatia Amiloidótica Familiar foi internacionalmente 

reconhecida como doença, caracterizando-se através da sua distribuição geográfica e familiar, 

pela sua história e qual o quadro clínico associado.  Foi, então, em 1952 que chegaram à 

conclusão que esta doença era consequência do depósito de placas de amilóide [60]. 

 

3.4. DISTRIBUIÇÃO DA PAF PELO MUNDO 

A Paramiloidose foi descoberta numa comunidade piscatória e rapidamente se propagou 

ao longo do litoral português, através das várias viagens que criaram grandes histórias de amor. 

Assim sendo, Matosinhos, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Esposende, Lisboa, tornaram-se 

também focos desta doença até então desconhecida. Sabe-se, também, que há famílias na Serra 

da Estrela portadoras do gene mutado, o que corroboraria a hipótese previamente formulada que 

associava a disseminação da doença às rotas marítimas. Porém, o facto de a população partir, 

muitas vezes, rumo às termas de Unhais da Serra, poderá ter culminado na instalação da 

Paramiloidose nesta região [60-62]. 

Infelizmente, a PAF não se manteve circunscrita ao nosso país, havendo uma difusão 

da doença, em grande parte justificada pela expansão de Portugal na descoberta de novos 

mundos, a grande epopeia dos descobrimentos. Assim, países como o Japão (segunda maior 

incidência da doença), Suécia, Brasil ou França, são também associados à PAF [61].  
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3.5. DEFINIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DOENÇA 

A Doença dos Pezinhos (DP) como também é conhecida a PAF, é hereditária e fatal. As 

fibrilhas de amilóide são, sobretudo, constituídas por uma variante de transtirretina (TTR), onde 

a alteração num único aminoácido pode tornar a proteína mais suscetível à formação de amilóide. 

Poderá haver acumulação das fibrilhas essencialmente no Sistema Nervoso Periférico, 

provocando degeneração das terminações nervosas, com consequente alteração nos mais 

variados órgãos [61,63,64].  

A TTR, responsável por transportar a vitamina A, o retinol e a tiroxina, é uma proteína 

sintetizada maioritariamente pelo fígado, sendo que estão descritas mais de 80 mutações, 

apesar de nem todas serem patogénicas. A mutação responsável pela PAF tipo I, consiste na 

substituição de valina por metionina na posição 30 do cromossoma 18 (TTR Met 30), sendo 

transmitida aos descendentes de forma independente do género [65-67]. 

Durante muitos anos, pensou-se que a DP afetava predominantemente o sexo 

masculino, mas um estudo feito em 1990, mostrou que a única diferença entre os géneros era 

na idade na qual aparecia a doença, sendo que nas mulheres surge mais tardiamente (31 versus 

34 anos) e que há uma maior tendência para a mulher ser portadora assintomática, o que faz 

prolongar a transmissão da doença sem conhecimento. Porém, outros estudos revelam que o 

sexo do progenitor transmissor da doença influencia a idade em que o descendente começa a 

ter sintomas. Assim, se o portador do gene mutado for a mãe, há um início mais precoce e se for 

o pai, a sintomatologia revela-se numa idade mais avançada [68,69]. 

Resumindo, e sendo esta uma doença autossómica dominante, se o indivíduo for 

homozigótico, ou seja, tiver os dois alelos do cromossoma 18 com a mutação responsável pela 

PAF, há 100% de probabilidade de transmitir a doença; se, por outro lado, o doente for 

heterozigótico, onde só um dos cromossomas está acometido, a probabilidade reduz-se para 

metade. É importante referir que a sintomatologia não se agrava de forma alguma com o aumento 

da probabilidade de transmissão. Há, aliás, homozigóticos assintomáticos. São estes portadores 

assintomáticos a explicação para que se pense que nem todas as gerações teriam tido a doença, 

o que já foi provado não ser verdade, pois poderão não ter apresentado sintomatologia por terem 

falecido antes do início da sintomatologia [69,70].  

 

3.6. QUADRO CLÍNICO 

As manifestações da deposição de amilóide tendem a aparecer entre os 20 e 35 anos, 

apesar de também estarem relatados casos mais precoces ou ainda depois dos 50 anos, sendo 

estes últimos considerados como início tardio. A esperança média de vida pouco ultrapassa os 

10 anos após o início dos sintomas, podendo-se retardar a idade da morte, se o diagnóstico for 

precoce, combatendo-se, diariamente, para aumentar a qualidade de vida dos doentes [64-67]. 

O cérebro não é afetado pela doença, pelo que o indivíduo tem a permanente noção da 

deterioração da sua qualidade de vida, bem como do sofrimento causado aos seus familiares, 

também eles, muitas vezes, afetos da doença [67]. 
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3.6.1. MANIFESTAÇÕES SENSITIVAS 

A sintomatologia inicial é bastante subjetiva, sendo caracterizada por parestesia das 

extremidades distais dos membros inferiores, com principal incidência no hálux. Picadelas, 

sensação de formigueiro e fisgadas, são uma das primeiras queixas dos portadores da doença. 

Posteriormente, há perda gradual das sensibilidades térmica, dolorosa e tátil, pelo que há 

agravamento de qualquer lesão provocada sem o utente se aperceber [61,71-74]. 

O quadro clínico define-se, a partir daqui, como uma progressão ascendente da doença, 

sendo que a ausência da sensibilidade afeta os membros superiores, bem como o tronco numa 

fase mais tardia [71,73]. 

 

3.6.2. MANIFESTAÇÕES MOTORAS E REFLEXIVAS 

Decorridos cerca de 1/2 anos após o início da sintomatologia sensitiva, começam as 

dificuldades na marcha, sendo praticamente impossível para o doente que sofre do “mal dos 

pezinhos” apoiar os calcanhares no chão, arrastando os dedos no chão, uma vez que os 

músculos extensores estão paralisados. Esta marcha é apelidada de “streppage” [66,67].  

A parestesia acaba, então, por também afetar as mãos, tornando difíceis até as tarefas 

mais básicas do dia-a-dia [66,67]. 

O quadro clínico tende a piorar quando são atingidos os demais reflexos. O primeiro é, 

logicamente, o aquilino, pelo que o calcanhar deixa de ganhar flexibilidade. Seguem-se os 

reflexos rotulianos e os de flexão dos dedos das mãos, culminando numa arreflexia 

osteotendinosa global, ou seja, onde os tendões e reflexos são totalmente imobilizados [73,74]. 

Posteriormente, já numa fase bastante tardia da doença, aparecem úlceras derivadas da 

diminuição das sensibilidades térmica e dolorosa, extremamente difíceis de cicatrizar que, uma 

vez instaladas, podem levar à amputação [66,73]. 

 

3.6.3. MANIFESTAÇÕES SEXUAIS 

Provavelmente a sintomatologia que mais afeta o estado psicológico do doente portador 

da mutação TTR, pois há manifestação logo no início da doença, ou seja, na idade mais ativa e 

propícia a perspetivas de relacionamentos. É, em grande parte das vezes, e quando há 

desconhecimento da genética familiar, o motivo pela deslocação ao médico [63]. 

Apesar da dificuldade em ter ou manter uma ereção, a líbido, o orgasmo e a ejaculação 

só tendem a desaparecer num estadio final da doença, no género masculino. No que diz respeito 

à mulher portadora da doença, esta vai perdendo a sua capacidade sexual à medida que a 

doença também progride, acabando por deixar de ter prazer na relação mais íntima [65-68]. 

 

3.6.4. MANIFESTAÇÕES GASTROINTESTINAIS 

A par da perda sensitiva, as perturbações gastrointestinais são um dos aspetos que 

maior desconforto causam na fase inicial da manifestação da DP, com subtração da motilidade 

do tubo digestivo. A obstipação é o primeiro de dois períodos que limitam o normal funcionamento 

da rotina dos indivíduos com PAF, onde espasmos, afrontamentos, náuseas e vómitos, se fazem 
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acompanhar, durante uma ou duas semanas. Surge, então, a fase mais condicionante, a diarreia, 

que pode durar entre horas a dias, onde a impotência de controlar a dejeção causa inquietude 

[61,65,66]. 

Este ciclo vai-se alternando, sendo que a desidratação e a perda de peso acabam por 

irromper, principalmente quando a frequência e gravidade destes distúrbios vão aumentando 

com a progressão da doença. Assim, uma má nutrição apodera-se do doente com PAF, pelo que 

há diminuição da absorção de nutrientes necessários à sobrevivência, culminando numa perda 

progressiva da qualidade de vida, com aumento da morbilidade. Quando a circunstância 

nutricional evolui, a caquexia acaba por ser uma das principais causas de morte da PAF, sendo 

que quanto mais cedo aparecerem estes sintomas, menor é o período de sobrevivência [72-76]. 

 

3.6.5. MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES 

A DP evidencia-se pela cardiopatia associada, havendo alterações visualizadas no 

eletrocardiograma, pelo que os depósitos de amilóide provocam perturbações no automatismo e 

condução cardíaca, apesar de não se evidenciar uma insuficiência cardíaca congestiva [61]. 

 

3.6.6. MANIFESTAÇÕES RENAIS 

A nível renal, as manifestações tendem a aparecer já numa fase muito evoluída, todavia 

com um declínio muito acentuado, podendo haver a necessidade de hemodiálise por 

insuficiência renal crónica [65,66].  

 

3.6.7. MANIFESTAÇÕES OCULARES 

Anormalidades dos vasos conjuntivais, perda de hidratação no olho, úlceras na córnea, 

bem como anormalidades nas pupilas, glaucoma e, principalmente, opacidades vítreas, são 

umas das alterações ocorridas nos doentes com PAF [71,72]. 

A deposição de fibrilhas de amilóide podem, por fim, causar alterações na tensão ocular, 

podendo haver perda rápida e irreversível da visão [66]. 

 

3.7. ESTADIOS DA DOENÇA 

 Duração do Estadio Quadro Clínico 

Estadio 1 5,6 ± 2,8 anos Impacto sensitivo nas extremidades; 
capacidade de andar conservada 

Estadio 2 4,8 ± 3,6 anos Problema na locomoção, mas sem precisar 
de apoio 

Estadio 3 2,3 ± 3,1 anos Suporte unilateral para deslocação 

Suporte bilateral para deslocação 

Acamado ou em cadeira de rodas 

*Adaptado de [71] 

3.8. DIAGNÓSTICO 

Durante a era de investigação da doença, a Paramiloidose era diagnosticada através da 

análise básica do quadro clínico, bem como a pesquisa da história familiar. A isto, associava-se 

uma biópsia cutânea, de modo a verificar a presença de depósitos de fibrilhas de amilóide. Com 
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o curso do estudo a decorrer, e a par da descoberta da etiologia da doença, pode-se pesquisar 

facilmente a proteína mutada, através de análise sanguínea, pela identificação por Enzyme-

Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) ou Western Blot [73.74]. 

O diagnóstico em portadores já nascidos, só é possível aquando da idade de maioridade, 

e apenas quando há suspeitas fundamentadas, nomeadamente história familiar, pelo que é 

obrigatório um relatório médico confirmado por entidades superiores, nomeadamente a Direção 

do Centro de Saúde ou Unidade Hospitalar. Demasiada burocracia conduz a desistências pelo 

interesse que possa existir, deixando uma réstia esperança na probabilidade de não ser portador 

do gene mutado [74-76]. 

Atualmente é possível criar descendência com uma probabilidade muito reduzida de 

serem, também eles, portadores da doença graças ao diagnóstico antes do nascimento. Existem 

dois procedimentos para este fim: o diagnóstico genético pré-implantatório e o diagnóstico pré-

natal, sendo este o mais utilizado apesar de ser muito mais invasivo e causador de transtorno 

psicológico nos pais [75]. 

A técnica pré-natal implica a realização de uma amniocentese, para que seja possível a 

identificação da proteína mutada (TTR Met 30), entre as 14 e 16 semanas de gestação. Se a 

mutação estiver presente, é necessário interromper a gravidez, com o consentimento e 

aprovação dos progenitores. Sendo este o procedimento com menor probabilidade de erro, diria 

0%, é sempre recomendado, mesmo quando se recorre ao diagnóstico genético pré-

implantatório [73-76]. 

Esta segunda técnica (DGPI) é efetivada em embriões obtidos por fertilização in vitro ou 

por microinjeção intraplacentária, onde são removidas, por biópsia, uma ou duas células, após o 

terceiro dia de crescimento com subsequente análise da genética por Polymerase Chain 

Reaction (PCR), por exemplo. À posteriori, os embriões que não apresentam anormalidade na 

proteína TTR são transferidos, para que a gravidez se desenrole com mais certezas. Todavia, e 

como já mencionei, é sempre recomendável uma segunda análise através do diagnóstico pré-

natal para que não se corram riscos desnecessários, uma vez que apenas são analisadas duas 

células que poderão não ter a mutação [73-76]. 

 

3.9. TRATAMENTO 

Não existe cura para a PAF e, por isso, as medidas terapêuticas utilizadas oferecem, 

apenas, uma melhoria na qualidade de vida, minimizando o sofrimento através do atraso do 

desenvolvimento das manifestações mais nefastas da doença [60]. 

O transplante hepático é a opção mais duradoura, uma vez que a TTR é produzida 

maioritariamente no fígado e, deste modo, a origem da proteína anormal seria eliminada. 

Contudo, a lista de espera para a possibilidade de encontrar um órgão compatível é demasiado 

extensa, já para não partir do princípio que poderá haver rejeição. Apesar disso, volto a salientar 

que o indivíduo não deixa de ser portador da doença, apenas ganha um período na vida mais 

confortável [66,74]. 
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A alternativa mais promissora para o transplante, chama-se tafamidis (Vyndaquel®). É 

um fármaco que impossibilita a desagregação dos tetrâmeros da TTR, que é a primeira etapa no 

processo de placas de amilóide. Contudo, é de salientar que esta molécula não tem a capacidade 

de eliminar depósitos previamente formados, pelo que não há regressão no quadro clínico 

[72,77,78]. 

Tratar a sintomatologia é outra forma de combater a perda da qualidade de vida, apenas 

prevenindo as causas de morte já que não existe cura. O tratamento farmacológico específico 

para cada manifestação é da inteira responsabilidade do médico, e de extrema importância para 

diminuir a sensação da sintomatologia [61]. 

O pacemaker é a primeira opção para controlar as manifestações cardiovasculares, 

evitando a hipotensão ortostática (também controlada pela reposição de perdas hídricas, bem 

como não fazer movimentos bruscos e elevar a cabeceira da cama), paragens cardíacas ou até 

mesmo a morte súbita; a remoção parcial do humor vítreo, vitrectomia, é uma das técnicas 

utilizadas para evitar a perda da visão, sendo paralela a valência provocada por colírios 

lubrificantes e hidratantes; pode, também, ser realizada uma imunodepuração, onde o sangue é 

filtrado, sendo retirada a TTR Met 30, através da ligação desta proteína a anticorpos 

monoclonais; promover uma dieta equilibrada e adaptada, para que se evite a caquexia ou até 

mesmo os distúrbios gastrointestinais; prevenir úlceras ajuda a combater a penosa perda de 

sensibilidade; ter um esvaziamento completo e regular da bexiga, de modo a evitar infeções mais 

complicadas; o exercício físico frequente, atrasa a perda de força nos membros, apesar de ser 

bastante complicado convencer um paciente, devido às sensações dolorosas; o apoio 

psicológico é, acima de tudo, aquele que mais força dá ao doente que sofre do “mal dos 

pezinhos”, de modo a que não desista de lutar por uma vida repleta, apesar dos problemas 

associados [61,64,66,73-76].  

 

3.10. CASOS DE ESTUDO 

Entre os meses de março e abril, entreguei-me a este projeto, pelo que já conhecia os 7 

utentes residentes entre Vila do Conde e Póvoa do Varzim que todos os meses se deslocavam 

à FN para adquirir a medicação. Em fevereiro dediquei o meu trabalho na pesquisa de quais as 

perguntas a fazer aos portadores da doença, estudando o tema ao pormenor, com uma maior 

incidência nas manifestações, pois o objetivo que idealizei passou pela transmissão de 

informação do quadro clínico, para prevenir um avanço da doença tão rápido e fulminante. 

Admito que encontrar as perguntas certas foi uma tarefa complicada, uma vez que, sendo uma 

doença degenerativa, é muito emocional para as pessoas falar sobre o assunto, tanto pelo facto 

de eles sofrerem na pele a doença, como por verem os seus familiares e amigos a suportarem a 

mesma dor.  

Seguem, então, as respostas dadas pelos utentes da FN (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Respostas ao inquérito realizado aos utentes com PAF 

 Utente 1 Utente 2 Utente 3 Utente 4 Utente 5 Utente 6 Utente 7 

Género Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Feminino 

Idade 23 37 33 27 39 42 44 

Idade de 
Diagnóstico 

21 27 26 23 27 31 35 

História 
Familiar 

Mãe, Irmã Avô Pai Mãe, Tios Pai Pai, Irmãos Pai 

Análise 
Genética 

Sim Não Sim Não Não Não Não 

Primeiros 
Sintomas 

Formigueiro 
nos pés 

Dor na 
locomoção; 

Dor nos 
braços 

Formigueiro 
nos pés 

Formigueiro 
nos pés e 
falta de 

sensibilidade 
tátil 

Perda de 
sensibilidade 

tátil 

Sensações 
estranhas 
nos olhos 

Dor na 
locomoção 

Médico ou 
Farmacêutico? 

Médico Médico Médico Médico Médico Médico Médico 

Sintomas 
atuais? 

Formigueiro 
nos pés; 

Disfunção 
sexual 

Problemas 
de coração; 
uso de uma 
canadiana 

Perda de 
sensibilidade 

nos pés; 
mãos com 

pouca 
motricidade 

Perda de 
sensibilidade 
tátil e térmica 

Amputação 
de uma 

perna. Cego 
de um olho 

Acamado. 
(Acabou 

por falecer) 

Dores que 
obrigam a 
andar de 

cadeira de 
rodas 

Qualidade de 
vida? 

Sim Muito pouca Sim Pouca Quase nula Nenhuma Pouca 

Transplante? Sim Não Sim Sim Não Não Não 

Filhos? Antes 
ou depois do 
diagnóstico? 
Planeado? 

Inseminação? 

Não planeia 
ter 

Sim. Depois. 
Sem 

inseminação 

Sim. Depois 
do 

transplante 

Sim. Depois. 
Sem 

inseminação 

Sim. Depois. 
Sem 

inseminação 

Sim. Antes 
do 

diagnóstico 
Não 

 

3.10.1. ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

Todos os pacientes têm noção da extensão dos seus problemas, não se querendo abrir 

muito sobre o tema e respondendo às perguntas com alguma dificuldade. Tenho a plena noção 

que alguns dos sintomas atuais nem sequer foram descritos, pelo que senti a falta de 

colaboração por parte de alguns. Senti alguma dificuldade em ganhar confiança, sendo que a 

maior parte deles se deslocavam à FN com tanta regularidade, que apenas deixavam as receitas 

para depois as levantarem quando a medicação estivesse completa. 

A maior parte da população descrita é masculina, tendo apenas um elemento do sexo 

feminino, apesar de não se poder tirar nenhuma conclusão a partir daqui por ser uma amostra 

reduzida de população portadora da mutação. Assim, parece que segue a regra do mito que 

existe, que a maioria é do sexo masculino. 

A idade com que foi diagnosticada a doença, segue também o padrão já estudado. 

Utentes com idades entre os 20 e os 35 anos, sendo que indivíduos com doença descendente 

do pai apresentam o diagnóstico mais tardio em oposição dos que têm na sua história familiar a 

mãe. Continuando a abordar a história familiar, é de notar que o utente 2, apenas descreve como 

portador da doença o seu avô, pelo que, questionado sobre os seus pais, me disse que o pai 
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morreu muito novo, ainda a mãe estava grávida dele, pelo que poderia ser ele o portador do gene 

mutado apesar de nunca chegar a ter sintomas. 

Apenas 2 utentes recorreram à análise genética, contudo num universo tão pequeno de 

doentes inquiridos, já é uma vitória que dois deles se tenham sujeitado a tanto sofrimento. Aquilo 

que os restantes referiram foi que realmente preferiam viver na esperança de uma resposta 

negativa do que ter que suportar a ideia de que, um dia, iriam acabar como os seus familiares.  

Os primeiros sintomas são paralelos em todos os utentes e condizentes com o estadio I 

da doença: formigueiro nos pés, perda das sensibilidades tátil e térmica e problemas na 

locomoção, mas que ainda não exigem apoio.  

Aquilo que mais ressalvo e mais salta à vista, é que todos eles procuraram o médico, 

nunca abordando o farmacêutico. Daqui só posso inferir que, sabendo que há história familiar, 

procuraram logo um apoio mais especializado.  

A qualidade de vida é muito relativa, sendo que uns são mais positivos e outros mais 

pessimistas, não sendo um bom item de avaliação. Todavia, a maior parte reporta que poderia 

viver em melhores condições, compreensivelmente pela perda de sensibilidade. 

Quanto aos filhos, note-se que 3 utentes confidenciaram que tiveram filhos depois do 

diagnóstico, sem qualquer tipo de precaução, citando o que os pais deles também diziam “se eu 

sobrevivi, o meu filho sobreviverá”. É fundamental mudar mentalidades e é aqui que o 

farmacêutico poderá intervir. 

Deixei, propositadamente, os “sintomas atuais” e o “transplante de fígado” para o final. 

Poderá haver uma correlação entre os dois pontos:  note-se que quem realizou o transplante 

teve um retardamento na evolução do quadro clínico; quem não conseguiu realizar a 

transplantação, teve a sua qualidade de vida a piorar a olhos vistos. O transplante poderá não 

ter sido realizado ora por não haver disponibilidade no momento ou por a doença já estar 

demasiado avançada aquando da possibilidade. Nesta questão, tentei não abordar muito mais, 

uma vez que já não estavam muito recetivos a tantas perguntas e, principalmente neste 

pormenor, que é tão sensível para os portadores da doença. 

Quanto à análise das receitas que pude aviar, reparei que o utente 1, que se queixava 

de disfunção sexual e que se fazia representar, sempre, pela sua namorada, levava bastantes 

caixas de Viagra®. O utente afirma que a PAF não afeta a sua qualidade de vida exatamente 

pelo facto de ter medicação que o ajuda a superar as adversidades. Todas as outras receitas, 

de um modo geral e em relação a todos os utentes, incluíam fármacos específicos para dores 

muito fortes, antibióticos para precaução, colírios para problemas oculares e, ainda, 

medicamentos anti-hipertensores, prevenindo as manifestações cardiovasculares. 

  

3.11. CONCLUSÃO 

Estudado o tema ao pormenor e depois de realizados os pequenos inquéritos, cheguei 

à conclusão que o papel do farmacêutico tem que ser mais efetivo no centro desta população. 

Aos portadores da doença, é difícil divulgar informação nova porque são seguidos regularmente 
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pelos seus médicos nas instituições de saúde. Contudo, é preciso alertar para a necessidade de 

erradicar a doença e que isso passa também por eles. 

Se o diagnóstico for o mais precoce possível, que poderá ter como recurso a análise 

genética logo aos 18 anos, penso que seria praticável um maior número de transplantes efetivos, 

melhorando a qualidade de vida. Em suma, concluo que a divulgação dos panfletos alusivos aos 

sintomas iniciais da doença, foram uma mais valia para alertar a população. 

Mudar mentes é mudar vidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Fotografias da Farmácia Normal 
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Anexo 2 – Folheto Informativo sobre a Disfunção Erétil 
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Anexo 3 – Apresentação realizada no âmbito da Disfunção Erétil aos utentes da FN que 

não tinham receita médica para adquirir fármacos inibidores da 5-PDE 
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Anexo 4 – Póster a divulgar o ensaio clínico sobre o Herpes Labial 
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Anexo 5 – Imagens passadas nos monitores da FN sobre o Herpes Labial 
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Anexo 6 – Folheto informativo sobre a Polineuropatia Amiloidótica Familiar 
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Anexo 7 – Inquérito realizado aos 7 doentes da FN portadores da Paramiloidose 

1 – Género? 

2 - Idade? 

3 – Idade com a qual foi diagnosticada a PAF? 

4 – Qual o grau de parentesco da sua história familiar de PAF? 

4 – Fez a análise genética para saber se era portador da doença? 

5 – Quais os primeiros sintomas da PAF? 

6 – Foi logo ao médico ou comentou com o seu farmacêutico? 

7 – Apresentou mais algum sintoma após o diagnóstico? Quais? Ou que órgãos afetou? 

8 – A que nível os sintomas afetam a sua qualidade de vida? 

9 – Já fez ou está à espera de fazer um transplante de fígado? 

10 – Tem filhos?  

 Se sim, a gravidez foi antes ou depois de feito o diagnóstico? Foi programada? 

 Se não, tenciona vir a ter filhos? Tem conhecimento de ser possível a inseminação 

artificial de modo a diminuir a probabilidade de o descendente não ser portador da doença? 

 

 


