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RESUMO 

 

O estágio curricular constitui uma das etapas fulcrais do ciclo de estudos, representando a 

ligação entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do percurso académico e a 

prática profissional. É no decorrer do estágio que o estudante tem possibilidade de praticar 

esses conhecimentos e também de adquirir novas competências, nomeadamente a nível 

da comunicação com os utentes, da gestão em farmácia e também o contacto com a 

legislação em vigor e com todos os produtos e serviços disponibilizados pela farmácia 

comunitária.   

O presente relatório tem como objetivo expor todo o trabalho realizado durante o estágio e 

foi dividido em duas partes. Na primeira são descritas as atividades desenvolvidas na 

farmácia e na segunda desenvolvem-se aos temas escolhidos e onde abordo de uma 

forma pormenorizada as temáticas da contraceção oral e da disfunção erétil. 
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PARTE I - Descrição das Atividades Desenvolvidas na 

Farmácia Barreiro 

 

1. Apresentação da Farmácia Barreiro 

 

1.1. Localização 

A Farmácia Barreiro (FB) localiza-se na Avenida Dr. António Granjo, Largo da Estação n.º 

7, em Chaves. Está situada perto de uma estação de autocarros que faz diariamente a 

ligação entre as mais variadas regiões do concelho de Chaves, apresenta também na 

sua envolvência duas escolas, uma clínica veterinária, comércio, edifícios habitacionais, e 

usufrui de ótimos acessos e possibilidades de estacionamento. 

 

1.2. Horário de Funcionamento 

A FB está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9:00 às 19:00 horas, sem 

interrupção para almoço, e ao sábado das 9:00 às 13:00. Assegura o serviço permanente 

de 11 em 11 dias de acordo com o calendário de serviço das farmácias do concelho, 

funcionando de forma contínua durante 24h. 

 

1.3. Espaço Físico 

As instalações da FB encontram-se de acordo com as normas gerais sobre as 

instalações e equipamentos, expressas nas Boas Práticas Farmacêuticas, e segundo o 

Regime Jurídico das Farmácias de Oficina, garantindo a segurança, a conservação e a 

preparação adequadas dos medicamentos, assim como a acessibilidade, o atendimento 

e a privacidade dos utentes e da equipa [1,2].  

 

1.3.1. Espaço Exterior 

A FB está identificada por um letreiro com a inscrição “Farmácia Barreiro” e pela “cruz 

verde”, que estão iluminados durante a noite quando a farmácia se encontra de serviço. 
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Junto à entrada principal da farmácia está afixada a informação relativa à propriedade e 

direção técnica da farmácia bem como o horário de funcionamento e as farmácias do 

município em regime de serviço permanente ao longo da decorrente semana. 

A fachada é constituída por montra em quase toda a sua extensão, e a sua apresentação 

varia sazonalmente e de acordo com campanhas promocionais. 

 

1.3.2. Espaço Interior 

O interior a farmácia é moderno, profissional, adequadamente iluminado e ventilado, 

onde consta mais uma vez a inscrição com o nome da Diretora Técnica. A divisão deste 

espaço em várias áreas está de acordo com a legislação [3]. 

 

▪ Área de exposição e de atendimento ao público: 

A área de atendimento é ampla e luminosa, com cadeiras para os utentes e/ou 

acompanhantes, um espaço dedicado às crianças, uma balança, vários lineares e três 

postos de atendimento independentes. 

Cada um dos postos de atendimento dispõe de um computador equipado com o software 

Sifarma 2000 associado a uma impressora de receitas e faturas, a um leitor ótico de 

códigos de barra e a um leitor de Cartões de Cidadão. Os três postos de atendimento 

partilham dois terminais de multibanco. 

Distribuídos por esta área encontram-se vários lineares exibindo produtos ortopédicos, de 

puericultura, dermocosmética, capilares, perfumes e produtos veterinários. 

Imediatamente atrás dos balcões de atendimento estão prateleiras com suplementos 

alimentares, produtos buco-dentários e alguns medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) que vão variando ao longo do ano consoante as necessidades 

sazonais do utente. 

Sob estas prateleiras existem ainda gavetas onde são armazenados por categorias 

outros produtos vendidos na farmácia. 
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▪ Gabinetes de atendimento personalizado: 

Na FB existem dois gabinetes que permitem não só o atendimento e o diálogo privados 

com o utente, quando necessário, como também a prestação de outros serviços 

farmacêuticos.  

O gabinete n.º1 destina-se à determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol total, 

HDL, LDL, triglicerídeos e glicémia), à medição da pressão arterial e administração de 

injetáveis e vacinas não incluídas no Programa Nacional de Vacinação. Está provido de 

todo o material e equipamento necessários e contentores de recolha de resíduos.  

Se disponível, neste gabinete, podem também efetuar-se reuniões com delegados de 

informação médica e responsáveis de laboratórios. 

O gabinete n.º2 é utilizado sobretudo para a realização de consultas de nutrição e 

dietética. 

 

▪ Zona de processamento de encomendas: 

Esta zona está equipada com um computador associado a um leitor de códigos de barra, 

uma impressora comum, impressora de etiquetas, fotocopiadora e outro material de 

escritório. 

Aqui realizam-se as encomendas diárias, assim como a sua receção e verificação, as 

devoluções e a regularização de notas de crédito, a marcação de preços, a impressão de 

verbetes, e também a arquivação de todos os documentos relacionados com a gestão 

das encomendas. 

 

▪ Área de armazenamento: 

Após a receção das encomendas os produtos são armazenados nas gavetas deslizantes, 

no frigorífico ou nas estantes. Nas gavetas deslizantes os medicamentos estão divididos 

pelas seguintes categorias: 
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Tabela 1 - Organização das gavetas deslizantes 

Categorias: 

- Comprimidos e cápsulas - Com separação entre os medicamentos de marca e 

medicamentos genéricos (MG); 

- Formulações orais em saquetas; 

- Xaropes; 

- Gotas orais; 

- Ampolas bebíveis; 

- Injetáveis; 

- Inaladores e pós para inalação; 

- Colírios, gotas, géis e pomadas oftálmicas; 

- Gotas, pomadas e sprays auriculares; 

- Soluções ou emulsões de aplicação tópica e vernizes 

medicamentosos; 

- Pomadas, cremes e géis de aplicação tópica; 

- Supositórios e enemas; 

- Produtos ginecológicos; 

- Tiras de teste de glicémia e lancetas; 

- Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

 

Cada secção está ordenada por ordem alfabética do nome comercial, ou denominação 

comum internacional (DCI) no caso dos MG.  

Todos os excedentes recebidos são guardados nas estantes e a partir das quais é feita 

uma reposição diária dos produtos nos restantes locais.  

No frigorífico armazenam-se os medicamentos que requerem conservação a 

temperaturas entre os 2 e os 8ºC, como as insulinas e outros injetáveis, vacinas, alguns 

colírios e algumas pomadas de aplicação tópica. 

 

▪ Laboratório: 

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados (MM) estando 

devidamente equipado com material, instrumentos analíticos e apoio literário exigidos por 

lei, como a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico, o Índice Nacional 



 

5 
 

Terapêutico e o Prontuário Terapêutico, fichas de preparação de MM em capas próprias 

e respeitando todos os requisitos legais de higiene e segurança [4,5]. 

 

▪ Escritório da Direção Técnica: 

É no escritório que são exercidas as funções de gestão e administração contabilística e 

nele se arquiva toda documentação relativa a estas. 

 

▪ Instalações Sanitárias: 

A farmácia possui uma instalação sanitária destinada a ser usada pelos profissionais da 

farmácia e pelos utentes que a solicitem. 

 

1.4. Recursos Humanos 

A equipa de trabalho da FB integra os seguintes elementos:  

Tabela 2 - Recursos Humanos da Farmácia Barreiro 

Membros da equipa: Cargos: 

Dr.ª Teresa Barreiro Proprietária e Diretora Técnica 

Dr.ª Sara Serralheiro Farmacêutica 

Vânia Batista Técnica de Farmácia 

Marisa Rodrigues Técnica de Farmácia 

 

1.5. Plano de Estágio 

A primeira atividade que desempenhei na FB e da qual fiquei responsável nos primeiros 

três meses do estágio foi a receção e verificação de encomendas, armazenamento dos 

produtos recém-chegados e reposição de stocks. Começar por estas tarefas permitiu-me 

não só conhecer a localização dos medicamentos, compreender a forma como são 

armazenados e a sua rotatividade, mas também ir ganhando competências no que diz 

respeito ao uso do sistema informático, o que viria a tornar mais rápida e eficaz a 

dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde, mais tarde quando iniciei o 

atendimento ao público.   
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Fui gradualmente dando início à execução de outras tarefas, como a monitorização de 

parâmetros bioquímicos, preparação de medicamentos manipulados, atendimento 

supervisionado e posteriormente o atendimento autónomo. 

O atendimento ao público foi de facto a atividade que originou mais dúvidas por requer 

um conjunto de conhecimentos técnicos, científicos e legais que foi necessário aprender 

ou recordar. Além disso é necessária grande capacidade de comunicação, o contato com 

o utente nem sempre é fácil, e é imprescindível saber ultrapassar barreiras de 

comunicação de forma a conseguir eficazmente esclarecer dúvidas que os utentes 

possam ter.  

 

2. Gestão e Aprovisionamento 

 

2.1. Sistema Informático 

Todos os computadores que servem a FB têm instalado o software Sifarma 2000 da 

Glintt a partir do qual são geridas grande parte das atividades essenciais à farmácia. 

O software auxilia em várias frentes, desde a gestão: na realização, receção e devolução 

de encomendas, regularização de notas de crédito, marcação de preços, gestão de 

stocks e controlo de prazos de validade; à dispensa de medicamentos: sujeitos ou não a 

receita médica, a aplicação vários regimes de comparticipação, a consulta de fichas de 

utente e de produto, permitindo o rápido acesso a informação técnica e científica. É na 

dispensa de medicamentos onde o programa exerce a sua importância máxima 

minimizando a probabilidade de ocorrência de erro humano durante o processo. 

 

2.2. Gestão de Stocks 

O bom funcionamento da farmácia requer a correta gestão de produtos a comercializar, 

que deve corresponder à procura exigida, não descurando a sustentabilidade económica 

da farmácia. 

Tal exige uma análise refletida do histórico de vendas do produto, considerando o seu 

fluxo sazonal, as condições comerciais oferecidas, o espaço disponível para o 

armazenamento, o perfil do utente e os hábitos de prescrição dos médicos da região. 
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Todo o processo se encontra facilitado pelo uso do Sifarma que anuncia o atingimento do 

stock mínimo previamente definido para um determinado produto propondo-o para a 

encomenda diária que será verificada antes de ser enviada ao fornecedor. 

 

2.3. Encomendas 

 

2.3.1. Tipos de Encomenda e Realização 

Na FB elaboram-se vários tipos de encomenda: 

▪ Encomendas diárias: São feitas duas encomendas diárias ao fornecedor principal, a 

Alliance Healthcare®, a primeira das quais é elaborada ao final do dia e entregue no 

dia seguinte às 9:00 horas da manhã, e a segunda feita ao final da manhã e entregue 

às 17:00 da tarde do próprio dia. Este tipo de encomenda é resultado da proposta que 

o Sifarma 2000 faz de acordo com as vendas e com base nos stocks mínimos e 

máximos definidos na ficha de cada produto. A proposta de encomenda é depois 

examinada e aprovada antes de ser enviada ao fornecedor. Pontualmente a FB faz 

também pedidos de encomenda a outros distribuidores grossistas quando as 

condições oferecidas ou a disponibilidade do produto o justificarem. 

 

▪ Encomendas instantâneas: Qualquer um dos elementos da equipa da FB, aquando 

do atendimento ao público e perante a falta de determinado produto, o solicita à 

Alliance Healthcare® via telefone. Este tipo de situação ocorre geralmente com 

produtos não incluídos no stock habitual da farmácia.  

 

▪ Encomendas diretas ao laboratório: A FB adquire também produtos diretamente a 

laboratórios, particularmente produtos cosméticos e MG, permitindo beneficiar de 

melhores preços, podendo, no entanto, ser exigida uma quantidade mínima para 

efetivar a compra e um maior tempo de espera até à entrega. 

 

2.3.2. Receção e Verificação de Encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores de plástico ou cartão, 

devidamente identificados com o nome da farmácia e um código interno do fornecedor. 

Acompanhando cada encomenda vem a fatura ou guia de remessa, em duplicado, que é 

conferida aquando da recessão e onde devem constar:  
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▪ Dados do fornecedor e da farmácia; 

▪ Data e número do documento; 

▪ Identificação dos produtos: Código Nacional do Produto (CNP), Nome comercial, 

Forma farmacêutica, Dosagem; 

▪ Quantidade pedida e enviada de cada produto; 

▪ Preço de venda à farmácia (PVF);  

▪ Preço de venda ao público (PVP) se aplicável;  

▪ Regime de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a que o produto está sujeito  

▪ Bonificações;  

▪ Valor integral da fatura.  

Antes mesmo de se dar início à receção de encomendas, os produtos que requerem 

baixas temperaturas de armazenamento são logo que possível colocados no frigorífico e 

retirados apenas na altura em que precisarem ser verificados.  

Para rececionar uma encomenda recorre-se ao Sifarma 2000, onde, através o leitor ótico 

se regista o CNP de cada produto e são cuidadosamente conferidos todos os parâmetros 

listados acima. Caso os produtos a conferir apresentem atualização do PVP ou um prazo 

de validade que expirará mais cedo que os atualmente em stock na farmácia, procede-se 

à sua retificação no software. 

Para os produtos de venda livre é ainda necessário decidir o seu preço de venda ao 

público considerando vários fatores e proceder seguidamente à sua etiquetagem. 

Terminada a receção, as faturas são arquivadas para posterior comparação com o 

resumo mensal que será enviado pelo fornecedor à farmácia. 

 

2.3.3. Controlo de Prazos de Validade 

Como resultado da quantidade e diversidade de produtos vendidos na farmácia, existe a 

possibilidade que alguns, de menor rotatividade, atingirem o seu prazo de validade. Para 

controlar esta situação, no início de cada mês é impressa, a partir do Sifarma, uma 

listagem com os produtos cujos prazos de validade expiram nos três meses seguintes. A 

partir da listagem verifica-se se alguma das unidades constituintes do stock do 

determinado produto apresenta de facto a validade denunciada pelo sistema. Em caso 

positivo, as unidades em questão são assinaladas o que possibilita a sua venda 

prioritária. Produtos com apenas um mês restante de validade são separados e retirados 
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do stock da farmácia para serem devolvidos aos respetivos fornecedores juntamente com 

uma nota de devolução. 

 

2.3.4. Devoluções e Regularização de Devoluções 

Além da aproximação do prazo de validade existem outras situações que conduzem à 

devolução de um produto: quando o produto foi pedido por engano, quando o produto 

chega à farmácia com a embalagem danificada ou ainda quando há a retirada do 

produto, ou de lotes do produto, do mercado por alerta do INFARMED.  

As devoluções são sempre registadas no Sifarma a partir do qual é emitida uma “Nota de 

Devolução” onde consta o motivo da mesma. A nota é impressa em triplicado: duas das 

cópias são anexadas aos produtos a devolver e são rubricadas e carimbadas pela 

pessoa que efetua a devolução, o triplicado é assinado pelo motorista do fornecedor e 

depois arquivado na farmácia até regularização. 

Se o fornecedor aceitar a devolução pode proceder à troca do produto ou emitir uma 

“Nota de Crédito” regularizando a devolução. Se o produto não for aceite é então 

retornado à farmácia e contabilizado para quebras sendo o prejuízo assumido pela 

farmácia.  

 

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos de Saúde 

A dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde é a tarefa de maior importância 

e responsabilidade levada a cabo na farmácia comunitária. Sendo o último profissional de 

saúde a contatar com o utente, o farmacêutico desempenha um papel vital na sua 

instrução e para isso deve ser capaz de transmitir toda a informação necessária ao uso 

correto do medicamento, desde informá-lo acerca do tratamento que lhe foi prescrito, 

quais os fármacos e para fim se empregam, a posologia, as interações terapêuticas, os 

cuidados especiais e a duração do tratamento. 

Os medicamentos classificam-se, quanto à dispensa ao público, em MSRM e MNSRM, 

de acordo com o Estatuto do Medicamento [6]. 
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3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

A dispensa de MSRM, em oposição aos MNSRM, requer a apresentação de uma 

prescrição médica válida, e esta distinção reside no facto de envolverem um risco 

superior, direto ou indireto, para a saúde do utente se usados sem supervisão médica. 

 

3.1.1. Prescrição médica  

Coexistem atualmente três modelos distintos de prescrição médica: a receita eletrónica 

desmaterializada (sem papel), a receita eletrónica materializada (em papel) e a receita 

manual. 

Independentemente da forma de prescrição a receita inclui obrigatoriamente [7]:  

a) Número da receita;  

b) Local de prescrição;  

c) Identificação do médico prescritor: 

▪ Nome,  

▪ Especialidade médica,  

▪ Número da cédula profissional,  

▪ Contacto telefónico;  

d) Identificação do utente: 

▪ Nome,  

▪ Número de benificiário da entidade financeira responsável pela 

comparticipação,  

▪ Regime especial de comparticipação representado pelas letras “R” 

(pensionista) e ”O” (outro regime especial de comparticipação); 

e) Identificação do medicamento  

▪ Geralmente através da DCI do medicamento - Pode ser incluída uma 

denominação comercial quando o medicamento não é comparticipado pelo 

estado, não existe MG ou quando o médico apresenta uma justificação técnica 

colocando uma das seguintes exceções [8] 

A. Medicamento com margem terapêutica estreita  

B. Reação adversa prévia 

C. Continuidade do tratamento superior a 28 dias 

▪ Código Nacional para Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) - Este 

código agrupa as características dos medicamentos que se inserem no 

mesmo grupo homogéneo  
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▪ Dosagem,  

▪ Forma farmacêutica,  

▪ Dimensão da embalagem,  

▪ Número de embalagens - Nas receitas manuais e eletrotónicas materializadas 

não pode exceder as quatro embalagens, num máximo de duas embalagens 

por produto. No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas não existe 

limite de produtos, mas não pode, cada um, ultrapassar as seis embalagens 

▪ Posologia;  

f) Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável; 

g) Data de prescrição; 

h) Assinatura, manuscrita ou digital, do prescritor. 

Numa receita que apresente as exceções A ou B, o farmacêutico dispensa 

exclusivamente o medicamento citado na receita. Perante uma exceção do tipo C, o 

farmacêutico pode dispensar o medicamento indicado ou um medicamento equivalente 

ao prescrito desde que apresente o mesmo PVP ou inferior. 

Desde 1 de Abril de 2016, que a prescrição médica deve ser efetuada exclusivamente 

através de receita eletrónica desmaterializada [9]. A plena desmaterialização, além da 

desburocratização, confere aos processos de prescrição e dispensa uma maior 

autenticidade e segurança. A presenta também a vantagem para o utente, de pode ir 

levantando a medicação à medida que for necessitando, recorrendo sempre à mesma 

receita. 

Os prescritores podem, excecionalmente, emitir receitas manuais em limitadas situações 

autorizadas pelo Governo:  

▪ Falência do sistema informático,  

▪ Inadaptação do prescritor,  

▪ Prescrição ao domicílio, 

▪ Prescrição máxima de 40 receitas médicas por mês. 

Estas receitas requerem uma atenção acrescida por estarem associadas a um maior 

número de erros por parte do médico e do farmacêutico. A elas se aplica também a 

obrigatoriedade dos parâmetros supracitados, sendo de especial relevância a 

necessidade do médico estar identificado pela vinheta própria, que deve estar colocada 

no local apropriado. A sua especialidade e a sua assinatura deverão também constar na 

receita. Torna-se imprescindível, verificar cuidadosamente o campo relativo às datas de 
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prescrição e validade da receita, e estar atento à presença de caligrafias diferentes ou 

rasuras, tendo o farmacêutico a obrigação de avaliar a legitimidade das receitas médicas. 

Após a interpretação da receita segue-se a seleção do medicamento dentro do conjunto 

de medicamentos, de marca ou MG, passíveis de serem dispensados (mesmo grupo 

homogéneo). O utente pode escolher o medicamento que prefere dentro do grupo, salvo 

se o médico assinalar uma das exceções A e B na prescrição.  

Tratando-se de medicação habitual, com recurso ao histórico do utente na sua ficha do 

Sifarma, é possível perceber qual a marca ou MG que o utente está acostumado a tomar, 

de forma a ser-lhe dispensado o medicamento igual ao que já faz. 

 

3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelo potencial abuso ou 

risco da utilização, exige o cumprimento de algumas normas suplementares [10].  

Aquando do aviamento da receita, o Sifarma solicita o preenchimento de um formulário 

com os dados do prescritor, do utente a quem foi prescrito o medicamento e da pessoa 

que vem levantar a receita, caso não seja o próprio.  

Terminado o atendimento são impressos dois documentos que são anexados a uma 

cópia da receita e mantidos em arquivo na farmácia durante três anos. 

 

3.1.3. Medicamentos Manipulados 

Da incapacidade dos medicamentos comercializados se adaptarem a todo o espetro de 

utentes e situações resulta a preparação de MM na farmácia comunitária. 

Como convencionado por lei, cabe à Diretora Técnica a seleção de pessoal habilitado à 

preparação de MM e por supervisionar o processo. O local de preparação dos 

medicamentos e respetivo equipamento está também regulamentado como relatado 

anteriormente [5]. O preço de venda destes medicamentos é calculado tendo em 

consideração o preço das matérias-primas, dos materiais de embalagem e os honorários; 

ao qual é acrescentado o valor do IVA [11]. Após a preparação os MM devem ser 

prontamente rotulados, sendo obrigatório constar no rótulo [5]: 

a) Nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral);  

b) Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico;  

c) Número do lote atribuído ao medicamento preparado;  
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d) Prazo de utilização do medicamento preparado; 

e) Condições de conservação do medicamento preparado;  

f) Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento, como, por exemplo, “agite antes de usar” ou “uso externo”; 

g) Via de administração;  

h) Posologia;  

i) Identificação da farmácia;  

j) Identificação do farmacêutico diretor técnico. 

 

 

3.1.4. Organismos e regimes de comparticipação 

A legislação prevê que Serviço Nacional de Saúde (SNS) comparticipe determinados 

medicamentos, de forma a reduzir o seu custo para o utente. É possível que os 

medicamentos sejam comparticipados através de um regime geral ou de um regime 

especial. No regime geral o valor percentual suportado pelo SNS é estabelecido com 

base num sistema de escalões definidos em função da classificação farmacoterapêutica 

do medicamento. O regime especial aplica-se a pensionistas 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” e a utentes que sofrem de certas patologias crónicas cuja 

medicação disponível acarreta custos elevados. A comparticipação destes últimos é 

assegurada através de diplomas específicos de cada situação, como por exemplo 

Alzheimer, artrite reumatoide, lúpus, psoríase entre outras [12]. 

Além do SNS, existem entidades privadas que suportam comparticipações dos seus 

utentes de forma singular ou em regime de dupla complementaridade com o SNS. 

No final de cada venda comparticipada, é impresso no verso da receita manual e 

eletrónica materializadas, a respetiva comparticipação que deve ser assinada pelo utente 

em local próprio confirmando os medicamentos que lhe foram dispensadas e declarando 

ter exercido o seu direito de opção se aplicável. 
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3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 

3.2.1. Automedicação 

Os MNSRM são todos os medicamentos que não preencham qualquer uma das 

condições referidas para os MSRM. São empregues na prevenção e no alívio de 

sintomas menores e são comercializados na farmácia ou em locais devidamente 

autorizados pelo INFARMED, sob o regime de preços livres [6,13]. 

Não estando sujeitos a prescrição médica são alvo de utilização em automedicação ou 

por indicação farmacêutica. O farmacêutico desempenha mais uma vez aqui uma função 

importantíssima, devendo assumir um papel ativo, tentando compreender o propósito da 

compra do medicamento, entre outras informações. O aconselhamento deverá incluir a 

indicação terapêutica, precauções, posologia e duração do tratamento e alertar para 

possíveis efeitos adversos; ou até a recomendação de uma outra opção, caso essa 

constitua uma melhor alternativa. 

 

3.2.2. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos veterinários são todos os medicamentos destinados aos animais, com 

a capacidade de prevenir ou tratar doenças ou seus sintomas, com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas [14]. 

O seu armazenamento faz-se em local próprio e separado dos restantes medicamentos. 

Os medicamentos de uso veterinário de venda mais usual da FB são os antiparasitários 

internos e externos para animais de estimação. 

 
 

3.3. Outros Produtos Farmacêuticos 

 

3.3.1. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Na farmácia, além de MSRM e MNSRM, faz-se também a dispensa de outros produtos 

como os produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC). São exemplo de PCHC os 

cremes, protetores solares, maquilhagem, sabonetes, champôs, desodorizantes, pastas 

dentífricas, entre muitos outros [15]. 
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É uma área de grande rentabilidade para a farmácia, com margens de lucro superiores às 

dos medicamentos. A FB apresenta uma enorme diversidade de gamas destes produtos, 

adaptados aos vários tipos de pele e cabelo. 

 
3.3.2. Suplementos Alimentares, Produtos para Alimentação Especial e 

Produtos Dietéticos 

Uma das grandes apostas da FB reside nos suplementos alimentares, produtos para 

alimentação especial e produtos dietéticos. 

O estado de saúde, o estilo de vida ou a condição socioeconómica do utente condiciona, 

por vezes, os seus hábitos alimentares e torna-se por isso vantajoso recorrer a 

suplementos alimentares para prevenir eventuais desequilíbrios.  

Nos produtos para a alimentação especial enquadram-se a nutrição infantil e os 

suplementos nutritivos hiperenergéticos e/ou hiperproteicos aplicados a diferentes 

patologias tais como: alteração na absorção ou metabolismo, acamados, pós-operatório, 

indivíduos com feridas de difícil cicatrização e na população idosa. 

Além dos já referidos, a FB oferece ainda uma extensa gama de produtos dietéticos com 

reduzido valor energético, destinados ao controlo de peso. 

 
3.3.3. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos constituem um grupo muito heterogéneo no qual se insere o 

material ortopédico, as meias de compressão, as ligaduras, compressas, pensos, 

seringas e agulhas, lancetas, sacos de urina entre outros.    

Na FB os que mais frequentemente se dispensam são as meias de compressão, as 

canadianas e as compressas. 

 
3.3.4. Fitoterapêuticos 

A procura dos utentes por produtos fitoterapêuticos deve-se ao facto de, por terem uma 

proveniência natural, serem vistos como seguros e desprovidos de reações adversas. 

Estes produtos podem, de facto, representar uma boa alternativa aos medicamentos em 

determinadas situações, e apresentam normalmente menos complicações, não estando, 

no entanto, totalmente desprovidos de contraindicações e reações adversas. A sua 
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utilização deve por isso ser feita com prudência e o farmacêutico deverá esclarecer e 

auxiliar na escolha do produto. 

 
 

3.3.5. Homeopáticos 

Em menor escala, a FB oferece também medicamentos homeopáticos (MH), sobretudo 

dos laboratórios Boiron® dirigidos a doenças comuns. 

Os MH constituem uma terapêutica alternativa que se baseia no princípio similia similibus 

curantur (semelhante pelo semelhante se cura), isto é, o tratamento advém da diluição de 

uma substância que produz, num indivíduo saudável, o sintoma que se pretende curar. 

Na FB este tipo de medicamentes é normalmente dispensado a quem se dirige à 

farmácia já especificamente orientado. 

 

4. Conferência de Receituário 

Terminada a dispensa de MSRM, o Sifarma agrupa as receitas comparticipadas pelo 

mesmo organismo, por lote e série. Cada organismo pode ser constituído por um ou mais 

lotes, e cada lote contem no máximo 30 receitas.  

No caso das receitas manuais e eletrónicas materializadas, esta informação, juntamente 

com os códigos, nomes, dosagens e quantidades dos medicamentos dispensados; é 

impressa no verso da receita e deve ser assinada pelo utente pagador e pelo profissional 

de saúde que efetua a dispensa. 

A conferência das receitas na FB é realizada de forma contínua ao longo do dia, 

permitindo a deteção e a correção de erros o mais rapidamente possível, evitando 

problema mais graves. 

No final de cada mês as receitas são organizadas por ordem numérica em lotes, e 

organismo, imprimem-se os verbetes de identificação correspondente a cada lote, o 

resumo de lotes e enviam-se para: 

▪ Centro de Conferência de Faturas (CCF) - as receitas comparticipadas pelo SNS 

▪ Associação Nacional de Farmácias (ANF) – as receitas comparticipadas pelos 

organismos complementares (serve de intermediário entre as farmácias e os 

organismos complementares de comparticipação) 
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O CCF confere as receitas e envia, à farmácia, um comprovativo de entrega de 

receituário. Caso alguma receita apresente incoerências é devolvida à farmácia com o 

respetivo motivo de devolução. A farmácia pode corrigir o erro e reenviar a receita com o 

receituário do mês seguinte ou assumi-la como prejuízo. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas reduzem consideravelmente a possibilidade de 

ocorrência erro uma vez que apenas permitem a dispensa eletrónica de medicamentos 

de acordo abrangidos pelo CNPEM indicado pelo prescritor, não possibilitam a dispensa 

após o prazo de validade da receita, e não requerem a assinatura manual do prescritor. 

Além disso não fica na farmácia qualquer documentação relativa à dispensa e 

comparticipação destas receitas e, portanto, não carecem de ser enviadas para o CCF, 

salvo quando o utente está abrangido por outro regime complementar de 

comparticipação, requerendo nestas situações, em semelhança às receitas manuais e 

materializadas, a impressão do comprovativo de dispensa anexado a cópia do cartão de 

beneficiário do utente. Este documento é enviado para a ANF, tal como as outras receitas 

comparticipadas por organismos complementares. 

 

 

5. Serviços Prestados na Farmácia Barreiro 

 

5.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

5.1.1. Peso, altura e índice de massa corporal 

Na área de atendimento encontra-se uma balança que possibilita a determinação do 

peso, da altura e calcula o Índice de Massa Corporal (IMC). O cálculo do IMC é um 

método fácil e rápido de quantificação da obesidade. 

 

5.1.2. Medição da Pressão Arterial 

A pressão arterial elevada relaciona-se diretamente com as doenças cardiovasculares, a 

principal causa de morte em Portugal [16]. A sua monitorização é então importante na 

prevenção destes eventos.  

Este serviço é muito solicitado na FB e é prestado de forma gratuita. 

 

 



 

18 
 

5.1.3. Medição de Glicémia Capilar 

A Diabetes Mellitus caracteriza-se sobretudo pela presença de níveis elevados de glicose 

no sangue e relaciona-se com inúmeras complicações macro e microvasculares. 

A medição da glicémia é fundamental, quer para um diagnóstico precoce, quer para o 

controlo da doença. É relevante saber se o utente se encontra em jejum ou em período 

pós-prandial, para os quais diferem os valores de referência. A determinação é feita 

numa amostra de sangue capilar através de uma punção com lanceta que é 

seguidamente lida por um dispositivo automático.  

 

5.1.4. Medição do Colesterol Total, LDL, HDL e Triglicerídeos 

Valores elevados de colesterol estão, tal como a tensão arterial e a glicémia, 

relacionados com o risco cardiovascular. 

A medição destes parâmetros é da maior importância uma vez que ao seu agravamento 

é assintomático resultando no desenvolvimento silencioso de dislipidemias que podem, 

por sua vez, levar à arteriosclerose e a eventos cardiovasculares fatais. 

Estes parâmetros são determinados, tal como na glicémia, através de sangue capilar 

obtido por punção e lidos no aparelho apropriado. 

 

 

5.2. Administração de medicamentos injetáveis 

Podem administrar injetáveis os profissionais de saúde que possuam na sua formação o 

curso de administração de injetáveis e o curso de suporte básico de vida. 

Fazem parte dos injetáveis que podem ser administrados na farmácia comunitárias as 

vacinas não incluídas no Programa Nacional de Vacinação e outros medicamentos 

injetáveis por via intramusculares ou subcutânea.   

Os utentes podem então receber este tipo de medicamentos no momento em que os 

adquirem, o que é bastante mais comodo para o utente que não precisa de se deslocar 

ao Centro de Saúde depois de sair da Farmácia para além de libertar os já 

sobrecarregados Centros de Saúde [17]. 
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5.3. Nutrição e Dietética 

Na FB realizam-se consultas de nutrição, quatro dias por semana. As consultas são 

levadas a cabo por duas nutricionistas, a Dr.ª Luísa e a Dr.ª Letícia, que avaliam os 

utentes, elaboram um plano alimentar adaptado e aconselham, se necessário, o recurso 

a produtos dietéticos, disponíveis na FB. 

Este serviço muito requisitado na FB, durante todo o ano, o que se deve à crescente 

preocupação da população com a imagem e aos bons resultados alcançados por utentes 

anteriores. 

 

5.4. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, que tem como objetivo recolher e 

tratar em segurança os resíduos de embalagens e de medicamentos entregues nas 

farmácias comunitárias. 

A FB recebe medicamentos fora de validade ou que o utente já não utiliza, assim como 

os acondicionamentos e acessórios de administração, e armazena-os num contentor 

próprio da VALORMED. Quando o contentor atinge a sua capacidade é selado, pesado e 

é preenchida uma etiqueta que inclui a identificação da farmácia, o peso do contentor, a 

rúbrica do responsável pelo fecho, a data de recolha e rúbrica do operador responsável 

pela recolha, sendo posteriormente encaminhado para incineração [18]. 

 
 
 

6. Formação Complementar 

Ao longo do estágio surgiu a possibilidade de participar em várias formações que se 

revelaram de grande utilidade no aconselhamento farmacêutico e na consolidação de 

conhecimentos teóricos. 

Foram algumas destas formações: 

▪ FAMA: Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Atendimento - Formação 

avançada em contraceção hormonal combinada, organizada pela Gedeon Richter®, 

no Hotel Casino Solverde em Chaves, com patrocínios da Sociedade Portuguesa da 

Contraceção e da Sociedade Portuguesa de Ginecologia 

▪ Alimentação Especial - Organizada pela Neste®, na FB 
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▪ Orientações para todos os problemas capilares desde o couro cabeludo à fibra de 

cabelo – Dercos ®, na FB 

▪ Vitaminas e Suplementos Alimentares - Solgar®, na FB 

▪ Contraceção de Emergência - ElleOne®, na FB 

▪ Amamentação - Medela®, na FB 

▪ Higiene Oral e Introdução às Escovas Elétricas - Oral B®, na FB 

▪ Kaizen: Melhoria organizacional na farmácia a diversos níveis, tanto no 

armazenamento, como na gestão, na atribuição de tarefas, entre outros - Formação 

da Glintt® na FB 

▪ Zambom® - Apresentação de vários produtos na FB 
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PARTE II - Temas Desenvolvidos 

 

1. Contraceção Hormonal Oral  
 

 

1.1. Seleção do Tema 

Durante o atendimento ao público fui verificando que a contraceção é um dos temas que 

gera mais insegurança nas utentes. Esquecimentos, dúvidas sobre interações e eficácia 

são situações que levam muitas vezes as utentes à farmácia. Decidi, portanto, abordar 

esta temática o que me permitiu aperfeiçoar o aconselhamento farmacêutico para uma 

melhor orientação das utentes. 

 

1.2. Introdução 

O direito dos indivíduos, em particular da mulher, à decisão, livre e responsável, do 

número de filhos desejado bem como do intervalo entre cada um deles, integra-se, 

segundo a Organização Mundial da Saúde, nos direitos do Homem [19]. 

Todos os indivíduos devem ser informados sobre os métodos para prevenir a gravidez e 

terem acesso a eles de modo a que assumam as suas opções de forma livre e 

esclarecida. 

De entre todos os métodos contracetivos, a pílula é o método mais frequente em Portugal 

[20]. Surge da associação de um derivado estrogénico, geralmente o estinilestradiol, com 

um progestagénio, que pode ser derivado da progesterona, da testosterona ou da 

espironolactona. Destinam-se à toma diária durante o ciclo menstrual, por um período de 

21 dias seguido de uma semana de pausa ou de comprimidos placebo. Quando tomada 

corretamente pode atingir 99% de eficácia [21]. 

 

1.3. Ciclo Menstrual e Regulação Hormonal 

O ciclo menstrual (CM) consiste em inúmeras modificações fisiológicas que ocorrem 

em mulheres férteis e que culminam na fecundação ou no reinício do ciclo. O CM resulta 

do sincronismo entre o ciclo ovárico e o ciclo uterino, e o seu controlo depende de 

mecanismos de regulação hormonal complexos e organizados a diversos níveis [22, 23]. 
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Figura 1 - Ciclo Menstrual 

Adaptado de [22] 

 

1.3.1. Ciclo Ovárico 

O estrogénio provém das células foliculares do ovário. Os seus níveis aumentam com o 

crescimento dos folículos, atingindo o ponto máximo imediatamente antes da ovulação. 

Com a ovulação, a concentração diminui pela perda de células foliculares, voltando a 

aumentar posteriormente com a atividade do corpo lúteo. 

A progesterona por sua vez é produzida pelo corpo lúteo e atinge a concentração máxima 

com o seu pleno desenvolvimento. Quando o corpo lúteo entra em degeneração, a 

concentração de progesterona diminui. 

 

1.3.2. Ciclo Uterino 

A alteração nas concentrações hormonais, acima mencionada, induz o funcionamento 

cíclico do endométrio: a baixa concentração das hormonas ováricas no início do ciclo leva 

à contração dos vasos sanguíneos do endométrio, que deixando de receber os nutrientes 

necessários, leva à destruição parcial desta estrutura (menstruação), quando a taxa de 

hormonas começa a aumentar desenvolvem-se glândulas e vasos sanguíneos 

aumentando a espessura do endométrio. 
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1.3.3. Retroação: Eixo Hipotálamo – Hipófise 

A variação cíclica das taxas das hormonas ováricas é explicada pela atividade do 

complexo hipotálamo-hipófise. A partir deste complexo são produzidas várias outras 

hormonas. O hipotálamo produz uma neuro-hormona, a GnRH que sendo mobilizada 

para a hipófise estimula a produção da hormona folículo-estimulante (FSH) e da hormona 

luteinizante (LH) pela hipófise. 

O eixo hipotálamo-hipófise controla o funcionamento dos ovários através da FSH e da 

LH, que por sua vez, atuam sobre o complexo através de retroação.  

A retroação negativa acontece quando é detetado um aumento de estrogénio resultando 

na redução da produção de FSH que consequentemente diminui a produção de 

estrogénio, cujo nível é restabelecido.  

No entanto, a ocorrência de picos nas concentrações de FSH e LH, como observado na 

Figura 1, no final da fase proliferativa, demonstra que a retroação negativa nem sempre 

se verifica. 

Antes da ovulação, o valor de estrogénio aumenta de tal forma que desencadeia uma 

retroação positiva. Nesta situação a produção de FSH e LH é estimulada em vez de ser 

inibida e é este processo, particularmente o pico de LH, que desencadeia a rutura do 

folículo maduro e, consequentemente, a ovulação. 

Depois da ovulação, as hormonas ováricas voltam a exercer retroação positiva sobre o 

eixo hipotálamo-hipófise, levando à diminuição de FSH e LH. Isto desencadeia a 

degeneração do copo lúteo, a diminuição das hormonas ováricas e o surgimento da 

menstruação [22-24]. 

 

1.4. Contracetivos Orais  

 

1.4.1. Composição  

Têm sido feitos grandes progressos não só com a descoberta e aplicação de novos 

derivados hormonais, mas também com a diminuição da dosagem, no sentido de reduzir 

os efeitos secundários. 

Os vários tipos de contracetivos orais (CO), vulgarmente conhecidos por “pílulas”, diferem 

na composição e na dosagem dos derivados que os constituem e podem-se dividir 
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primeiramente em duas classes: a pílula combinada, associação de um derivado 

estrogénico com um derivado progestagénio, e a minipílula, constituída apenas por um 

progestagénio. 

O estrogénio utilizado com maior frequência na composição de CO é o etinilestradiol. 

Este é metabolizado mais lentamente que o estradiol endógeno e apresenta elevada 

biodisponibilidade. 

Em oposição ao derivado estrogénico, uma grande diversidade de progestagénios pode 

compor um CO. Os progestagénios podem derivar não só da progesterona, mas também 

da testosterona ou da espironolactona como referido acima. A minipílula contém 

normalmente desogestrel [25]. 

Tabela 3 - Proveniência dos progestagénios 

Progesterona: Testosterona: Espironolactona: 

Acetato de Clormadinona 

(Belara®, Clarissa®, Libeli®) 
Noretisterona 

Drospirenona 

(Yaz®, Yasminelle®, Yasmin®) 

Acetato de Ciproterona 

(Diane 35®) 
Noretinodrel  

Acetato de 

Medroxiprogesterona 

Dienogeste 

(Valette®) 
 

Acetato de Nomegestrol 

Levonorgestrel 

(Norlevo®, Prostinor®, Miranova®, 

Microginon®) 

 

Nestorona 

Desogestrel 

(Cerazette®, Mercilon®, Novynette®, 

Gracial®) 

 

Trimegestona Etonogestrel  

 

Gestodeno 

(Minigeste®, Estinette®, Harmonet®, 

Gynera®, Minulet®) 

 

 Norelgestromina  

 

 

1.4.2. Mecanismo de ação 

Os derivados hormonais, mimetizam a atividade das hormonas endógenas, ligando-se 

aos seus recetores e impedindo a produção de FSH e LH por retroação negativa. A falta 



 

25 
 

de FSH e LH vai impedir o desenvolvimento e maturação do folículo e consequentemente 

a ovulação.  

Podemos, resumidamente, relacionar diretamente o progestagénio com a inibição do pico 

de LH impedindo a ovulação, e o estrogénio com a proliferação e estabilização do 

endométrio [26]. 

Isto significa, que a pílula contendo apenas progestagénios, também é, ao contrário do 

comumente considerado, anovulatória [27, 28]. 

 

1.5. Contraceção de Emergência 

A contraceção de emergência (CE), também designada por “pílula do dia seguinte”, 

destina-se à utilização após uma relação sexual desprotegida, não consentida, ou 

ineficazmente protegida por outro método anticoncecional regular.  

É geralmente composta por um ou dois comprimidos de levonorgestrel na dose 1,5 ou 

0,75 mg respetivamente (Norlevo®, Prostinor®), que devem ser tomados nas primeiras 72 

horas que se seguem à relação sexual desprotegida. Mais recentemente surgiu o acetato 

de ulipristal a 30 mg  (EllaOne®) que é eficaz até 120 horas (5 dias) depois. 

A ação destas pílulas exerce-se bloqueando a ovulação, caso não tenha inda sucedido, e 

opondo-se à deslocação dos espermatozoides e à nidação. A sua eficácia está 

expressivamente condicionada pelo tempo que decorreu desde a relação não protegida, 

pelo que deve ser tomada o mais rapidamente possível. 

A CE contendo levonorgestrel é de venda livre em Portugal desde 2002, dispensando, 

portanto, a apresentação de receita médica [29]. É por isso, da maior importância, a 

informação que farmacêutico pode e deve prestar aquando da venda. É principalmente à 

farmácia que a utente se dirige aquando da relação desprotegida, do deslocamento do 

preservativo ou até do esquecimento da pílula combinada, procurando aconselhamento 

sobre a melhor forma de proceder, os cuidados a ter e a eficácia da CE. 
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1.6. Efeitos Secundários e Riscos 

 

1.6.1. Perfil Progestagénio 

A multiplicidade de derivados progestagénios constituintes de CO, resulta também, 

através da diferente seletividade sobre os recetores, numa variedade de atividades e 

efeitos que podem ou não ter interesse clínico. 

Tabela 4 - Atividade sobre os recetores hormonais 

Atividades Androgénica Antiandrogénica Antimineralcorticóide 

Acetato de 
Ciproterona 

- ++ - 

Acetato de 
Clomadinona 

- +  

Levonorgestrel + - - 

Dienogeste - + - 

Drospirenona - +  

Gestodeno + - + 

Acetato de 
Nomegestrol 

- + - 

Desogestrel ++ - - 

Adaptado de [25] 
 

 
 
Ao longo dos anos, o progestagénio das pílulas combinadas foi sendo alterado de forma 

a se atenuarem os efeitos androgénicos colaterais muitas vezes associados aos CO. 

Esta pesquisa constante por alternativas mais favoráveis resultou em derivados com 

atividades de grande conveniência. 

Os progestagénios com atividade antiandrogénica bloqueiam a ligação da testosterona 

aos recetores androgénicos, induzindo a supressão dos distúrbios androgénio-

dependentes, como a acne, a seborreia ou o hirsutismo. 

Por outro lado, os que apresentam ação antimineralocorticoide neutralizam o efeito dos 

estrogénios, estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, reduzindo assim a 

retenção hidro salina associada ao etinilestradiol [25]. 
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1.6.2. Patologia Vascular 

Os CO modificam os níveis plasmáticos de vários fatores de coagulação, pela ação 

sobretudo do etinilestradiol. 

Embora essas mudanças sejam na maior parte das vezes pouco significativas, 

permanecendo dentro dos intervalos de referência, não impedem que aumente o risco de 

tromboembolismo venoso, que apesar de raro é extremamente grave [30]. 

 

1.6.3. Cancro 

Estudos mostraram que as mulheres portadoras do Papiloma Vírus Humano (HPV) e que 

tomam CO, apresentam um risco superior de desenvolver cancro do colo uterino. Os CO 

têm também sido implicados na fisiopatologia do cancro da mamã [24,31]. 

Por outro lado, estudos sugerem que ofereçam um efeito protetor na incidência de cancro 

do endométrio, de cancro do ovário e de cancro do cólon [31-34]. 

 

1.6.4. Contraindicações  

A escolha do CO pelo prescritor deve basear-se na avaliação de todos os potenciais 

riscos e benefícios, inerentes ao método e aos antecedentes pessoais e familiares da 

utente. A utilização de CO está sobretudo contraindicada, face ao risco de eventos 

tromboembólicos, em mulheres com patologia vascular, mulheres que foram submetidas 

a cirurgia com imobilização prolongada e na presença de mutações trombogénicas.  

Alguns estudos demonstram que 16-39% das mulheres em idade fértil manifestam pelo 

menos uma contraindicação ao uso de contracetivos orais [30, 35]. 

 

1.6.5.  Advertências 

A eficácia dos CO não está, de forma direta, condicionada pelo uso de antibióticos de 

largo espetro, salvo delimitadas exceções como a rifampicina e a rifabutina. O mesmo 

acontece com antifúngicos e antiparasitários, excetuando o uso prolongado de 

griseofulvina. O uso de CO está contraindicado no tratamento simultâneo com o 

antirretroviral Ritonavir [35]. 
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1.7. Benefícios 

Na maioria das utentes, as vantagens deste método contracetivo superam os riscos 

associados. 

Para além do benefício óbvio que constitui a contraceção, há ainda a diminuição de dores 

menstruais e a regularização do ciclo menstrual, podendo a mulher prever quando irá 

estar menstruada o que se revela bastante prático. 

Como referia acima existe a redução do risco de desenvolvimento de alguns tipos de 

cancro e também da incidência de outras patologias ginecológicas, como quistos ováricos 

e fibromiomas uterinos.  

O uso de CO está também associado à melhoria da pele e do cabelo, e a uma menor 

incidência de artrite reumatoide [35]. 

Este balanço global positivo entre os benefícios e os riscos permanece favorável para 

todos os CO disponíveis [30-35]. 

 

1.8. Papel do farmacêutico 

A farmácia desempenha inegavelmente um papel fundamental na informação e no 

aconselhamento na contraceção. O farmacêutico possui nas suas valências 

conhecimentos preciosos que podem ajudar a clarificar qualquer dúvida apresentada 

pelas utentes.  

Informação sobre efeitos secundários, riscos, contraindicações, interações com outros 

fármacos, esquecimentos na toma assim como informação sobre alternativas, preços e 

comparticipações são exemplos de questões facilmente elucidadas a nível da farmácia 

comunitária, em oposição a outros postos de venda, nomeadamente supermercados e 

parafarmácias onde também se vende, por exemplo, a contraceção de emergência.  
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2. Disfunção Erétil  

 

2.1. Seleção do Tema 

Quando iniciei o atendimento ao público na FB apercebi-me também da enorme 

quantidade de indivíduos como indicação médica para a toma de medicamentos 

destinados a tratar a disfunção erétil (DE).  

Eu não tinha, de facto, a perceção da prevalência da doença na população nem tão 

pouco da extensão do recurso a este tipo de medicação.  

 A DE é um assunto que continua a representar, para muitos, um tabu, sendo o tema 

abordado geralmente com grande dificuldade com o farmacêutico e até com o médico de 

família. 

Por estes motivos achei interessante abordar e desenvolver esta matéria em termos de 

relatório de estágio. 

 

2.2. Introdução 

A atividade sexual tem um grande impacto na vida do individuo, na do seu parceiro e na 

qualidade da relação conjugal.  

Um estudo epidemiológico feito em Portugal revela que a DE atinge 23,9% da população 

masculina com idades entre os 18 e os 75 anos, e que a incidência e a severidade da DE 

aumenta com a idade chegando a 29%, 50% e 74% em homens nas faixas etárias de 40 

a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 a 69 anos, respetivamente [36]. A DE não é, no entanto, uma 

consequência inevitável do envelhecimento. 

Até há pouco tempo, pressupunha-se que o declínio da função sexual masculina era 

inevitável face à menopausa das parceiras e à instalação progressiva de uma série de 

problemas de saúde que prejudicam a obtenção da ereção.  

O envelhecimento é uma vivência subjetiva fortemente influenciada pelo ambiente 

cultural em que o individuo se insere.  

No nosso país em particular, existe uma certa convicção e acomodação em relação ao 

progressivo declínio das capacidades gerais, incluindo a aptidão sexual, com o avançar 
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da idade. Contrapondo-se a este estereótipo, está muitas vezes a vontade reprimida, do 

individuo em preservar alguns dos seus papéis e funções, sobretudo os respeitantes à 

sua sexualidade e que a sociedade tanto julga. 

É importante reconhecer, entretanto, que a idade não dessexualiza o indivíduo mas sim 

modifica, apenas, de forma quantitativa a resposta sexual. O desencadear desta resposta 

está dependente da combinação de diferentes fatores (psicológicos, neurológicos 

vasculares e endócrinos). Tendo isto em conta é possível modular alguns deles em prol 

da manutenção de uma atividade sexual saudável. 

 

2.3. Fisiologia da Ereção 

A ereção é consequência de um processo complexo que envolve cérebro, hormonas, 

nervos pélvicos e vasos sanguíneo que irrigam o pénis.  

A nível do pénis, as estruturas diretamente responsáveis pelo mecanismo eréctil são dois 

compartimentos tubulares que percorrem o comprimento do pénis, os corpos cavernosos; 

e o principal neurotransmissor envolvido é o monóxido de azoto (NO). 

Face a um estímulo sexual tátil, visual, olfativo ou imaginativo, desencadeia-se uma série 

de fenómenos que culminam no fornecimento local de altas concentrações de NO. O NO 

ativa a enzima guanilciclase levando à produção de monofosfato cíclico de adenosina 

(GMPc), isto desencadeia uma cascata que leva a uma alteração da permeabilidade dos 

canais de cálcio e potássio resultando no relaxamento das células musculares 

cavernosas. No seguimento destes fenómenos desencadeia-se também a compressão 

de pequenas veias impedindo o retorno venoso a nível local. O fluxo sanguíneo 

direciona-se então para o pénis sem que o efluxo seja permitido, expandindo os corpos 

cavernosos e originado a ereção [37-41]. Este mecanismo está esquematizado na Figura 2. 
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2.4. Disfunção  

A incapacidade ocasional em obter ou manter uma ereção ocorre à grande generalidade 

dos homens e não deve constituir preocupação. É considerada DE ou impotência sexual., 

quando essa incapacidade é recorrente. 

Ao contrário de há uns anos atrás, atualmente considera-se uma doença de fatores tanto 

biológicos como psicológicos, socioculturais, entre outros. 

A saúde física e/ou mental do individuo representa o mais óbvio fator na origem da DE. 

Qualquer doença ou mal-estar pode reduzir o interesse sexual do indivíduo, no entanto a 

incidência de certas patologias como a diabetes mellitus, doenças cardiovasculares ou 

doenças do trato urinário, tão comuns no envelhecimento, relacionam-se diretamente 

com a DE. É fácil compreender os efeitos destas patologias na ereção, sendo a ereção 

um fenómeno essencialmente vascular. Estas constituem não só a causa etiológica mais 

comum da DE, como pode, a própria DE, representar a primeira manifestação destas 

doenças [37, 38]. 

Para além destas patologias, o uso de fármacos destinados ao tratamento de outras, 

pode ter um efeito facilitador ou inibidor da ereção. Na Tabela 5 estão compilados alguns 

dos fármacos cujo uso pode star na origem da doença [39]. 

Figura 2 - Mecanismo de ereção 
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Tabela 5 - Fármacos com demonstrado efeito negativo na ereção 

Antagonistas 

adrenérgicos β não 

seletivos 

Antipsicóticos 

Anti-ulcerosos da 

família dos 

antagonistas H2 

Hormonas 

Diuréticos da família 

das tiazidas 

Anti-hiperlipidémicos 

da família dos fibratos 
Alopurinol L-DOPA 

Antidepressivos Anticonvulsivantes Indometacina Disulfiram 

 

Igualmente o excessivo consumo de álcool, o hábito tabágico ou a submissão prévia a 

uma cirurgia pélvica com lesão de nervos ou vasos próximos ao pénis, podem coadjuvar 

no aparecimento do problema [40]. 

Os homens que sofrem de DE acabam muitas vezes a evitar ter relações sexuais para 

não serem confrontados com a frustração, conduzindo à cessação de qualquer a 

atividade sexual, o que por sua vez pode levar a conflitos relacionais, ao afastamento da 

parceira e ao decréscimo do apetite sexual em ambos, gerando-se um círculo vicioso.  

 

 

2.5. Terapêutica Farmacológica 

Muitas vezes os doentes que sofrem de DE são incapazes de comunicar ao seu médico 

este distúrbio. A prevalência de DE não diagnosticada e não tratada é tremendamente 

elevada. 

Quando o doente consegue ultrapassar estas barreiras e o receio de ser socialmente 

desconsiderado, várias opções não farmacológicas e/ou farmacológicas são colocadas 

ao seu alcance pelo médico. 

 

2.3.1. Inibidores Seletivos da Fosfodiesterase de Tipo 5 

Como terapêutica de primeira linha utilizam-se atualmente os Inibidores Seletivos da 

Fosfodiesterase de Tipo 5 (iPDE5) em todos os homens com DE que não apresentem 

nenhuma contraindicação para a sua toma. 
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2.3.1.1. Mecanismo de ação 

A Fosfodiesterase Tipo 5 (PDE5) é uma enzima encontrada em grande quantidade nos 

corpos cavernosos e que por metabolizar o GMPc em GMP interrompe a cascata de 

efeitos iniciada pelo NO, limitando, por conseguinte, os efeitos que dele resultariam a 

nível da ereção.  

Os iPDE5 assemelham-se estruturalmente à base guanosina do GMPc e por esse motivo 

ocupam o local ativo da PDE inibindo-a. A metabolização do GMPc em GMP fica então 

circunscrita, resultando numa maior quantidade de GMPc disponível para a ação da 

Proteína Quinase G (Figura 3) [41]. 

 

 

São exemplos de PDE5i comercializados em Portugal o sildenafil (Viagra®), o tadalafil 

(Cialis®) e o vardenafil (Levitra®). Embora semelhantes estes três fármacos apresentam 

indicações preferenciais consoante o tipo de utente [42]. 

Adicionalmente tem sido sugerida a utilização do sildenafil no relaxamento da próstata e 

da uretra como facilitador da micção, na hipertensão pulmonar e em certas disfunções 

sexuais femininas [43]. 

Figura 3 - Mecanismo de ação dos iPDE5 
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2.3.1.2. Efeitos Secundários, Contraindicações e Outras Desvantagens 

Entre os efeitos secundários mais relevantes associados a esta classe de fármacos 

encontram-se a rubefação da face, o aumenta da pressão intraocular e consequente 

alteração da visão, as cefaleias, a diarreia e a possibilidade de ocorrer priapismo. 

A associação de iPDE5 com outros fármacos para a disfunção erétil tem-se popularizado 

nalguns países, no entanto devem ser desaconselhadas pelo forte risco de agravamento 

dos seus efeitos secundários, especialmente o priapismo. 

O uso destes medicamentos deve ser feito com especial precaução por utentes que 

tomem anti-hipertensores, nitratos orgânicos ou dadores de NO, sob o risco de sofrerem 

de hipotensão aguda. Deve também acautelar-se o seu uso por utentes com história 

recente de evento cardiovascular [39,40].  

 

2.3.2. Prostaglandina E1 

Embora os iPDE5 constituam a terapêutica mais comum na DE, a prostaglandina E1 ou 

alprostadilo (Caverject®) representa uma boa alternativa, sobretudo em indivíduos 

previamente submetidos a uma prostatectomia [44]. 

 

2.3.2.1. Mecanismo de ação 

A prostaglandina E1 é um fármaco com ação vasodilatadora e antiagregante plaquetária 

que tem sido utilizado por administração intracavernosa ou intrauretral, para o tratamento 

de algumas formas de DE. É o medicamento mais comum utilizado por esta via [44].  

O seu efeito é decorrente do relaxamento do músculo liso trabecular e do aumento do 

fluxo sanguíneo por vasodilatação direta. 

Pacientes com DE de origem psicológica respondem geralmente bem a este tratamento 

[44]. 

2.3.2.2. Efeitos Secundários, Contraindicações e Outras Desvantagens 

O efeito secundário mais comum é o aparecimento de dor durante a ereção. Podem 

ocorrer diversas reações diversas no local de injeção, alterações da tensão arterial e até 

arritmias. Também pode surgir, tal como com os iPDE5, priapismo. 
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Interage igualmente com anti-hipertensores, potenciando-os [44]. 

 

2.3.3. Reposição hormonal 

Recorre-se à reposição hormonal em utentes que demonstrem níveis reduzidos de 

testosterona plasmática. Esta reposição é feita com testosterona sob a forma 

transdérmica (Testogel®) ou injetável (Testoviron®, Sustenon®) e resulta numa melhoria 

acentuada sobretudo a nível da líbido. Este tipo de terapêutica requer a monitorização do 

Antigénio Específico da Próstata (PSA) [42].  

 

2.3.4. Bombas de vácuo 

Utentes com contraindicações para o tratamento farmacológico podem ainda valerem-se 

de bombas de vácuo.  

Estes aparelhos são colocados ao redor do pénis e criam um vácuo parcial conduzindo 

ao afluxo sangue que é forçado a entrar nos corpos cavernosos, e consequentemente o 

pénis aumenta de volume de uma forma semelhante a uma ereção natural. 

Para reduzir o efluxo do sangue do pénis, mantendo a ereção, alguns destes 

equipamentos vêm providos de um anel de tensão que é colocado na base do pénis [42,44]. 

 

2.3.5. Cirurgia Vascular  

A cirurgia vascular está apenas indicada em pacientes jovens com alterações vasculares 

comprovadas por estudos angiográficos [42]. 

 

2.3.6. Implantação de próteses penianas 

A implantação de próteses penianas exige cirurgia e está, por isso, tal como a anterior, 

indicada apenas em doentes jovens e que não respondam a outro tipo de terapêutica. As 

próteses podem ser semi-rígidas/maleáveis ou hidráulicas, e a ereção é obtida 

simplesmente colocando o pénis na posição desejada. 
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O doente passa a ter total controlo sobre a duração da ereção e, mesmo qua atinja o 

orgasmo, a ereção não é perdida podendo o doente sustenta-la até quando o desejar. As 

próteses apresentam, por estes motivos, uma elevada taxa de satisfação [42,46]. 

 

2.6. Terapêutica Não Farmacológica 

A introdução de hábitos saudáveis no quotidiano do individuo, como a cessação tabágica, 

a redução do consumo de álcool, a prática de exercício físico e o sono regular, diminui o 

risco de problemas cardiovasculares e, como tal, pode trazer benefícios para a DE. 

Além das óbvias atrações do estilo de vida o individuo pode recorrer ao aconselhamento 

psicológico como complemento de outras terapêuticas. Por vezes a ansiedade, a 

depressão, o stress, ou até a existência de tensões no matrimónio tornam essencial a 

intervenção de um psicólogo. 

 

2.7. Papel do Farmacêutico 

Quando se dirige à farmácia, o utente com DE, manifesta de uma forma geral um 

comportamento muito próprio para com o profissional de saúde que se encontra a 

atende-lo, limitando ao máximo a interação verbal. Nota-se claramente uma compulsão 

para a ocultação sob pena de ser socialmente desconsiderado.  

É importante que o farmacêutico, não descurando a transmissão de informações 

relevantes, respeite o direito à privacidade do utente, e que proceda à dispensa do 

medicamento da forma mais discreta que lhe for possível. 

O profissional deve, tal como deverá a sociedade de uma forma global, reconhecer a 

sexualidade como interação física vitalícia e que embora se modifique ao longo da vida, 

se mantem até ao final dela. 
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3. Testes de Diagnóstico para Utilização Doméstica 
 

 

3.1. Seleção do Tema 

Durante o meu estágio na FB, foram introduzidos no mercado, e por isso apresentados à 

FB, uma série de kits de diagnóstico para utilização doméstica (testes de autodiagnóstico 

Veroval ® da Hartmann). 

Estes testes foram adquiridos pela FB, e em adição aos que já possui (por exemplo o de 

gravidez), geraram alguma confusão a nível do fundamento, do procedimento e das 

amostras a utilizar, no seio da própria equipa da FB.  

Por sugestão da DT, pesquisei e compilei a informação relativa aos vários testes e fiz 

uma formação interna na farmácia sobre o assunto, em formato powerpoint, e uma tabela 

que ficou afixada na zona de armazenamento da FB (Anexos I e II respetivamente). 

 

3.2. Introdução 

Este tipo de teste tem como objetivo a obtenção de respostas rápidas (em minutos) a 

diversas questões de saúde importantes.  

São, em principio, de fácil execução, sendo possível executar o teste sem qualquer 

ajuda. 

 

3.3. Testes de autodiagnóstico Veroval® da Hartmann 

Os testes adquiridos pela FB são os incluídos na Tabela 6: 
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Tabela 6 – Testes de autodiagnóstico Veroval ® 

Teste O que deteta? Onde? Porque é importante? 

Prevenção 
Gástrica 

A bactéria Helicobacter Pylori Sangue 
Associada a gastrite, úlcera 

gástrica e cancro do estômago 

Prevenção 
Intestinal 

Hemoglobina (Hb) humana Fezes 

A presença de sangue nas fezes 
está associada a doenças dos 

intestinos, como diverticulite, colite 
ou pólipos no cólon, e início de 

cancro dos intestinos 

Intolerância 
ao Glúten 

Anticorpos transglutaminase 
 (a-tTG-IgA) 

Sangue 
Associada a sintomas gástricos e 

intestinais frequentes 

Deficiência 
em ferro 

Proteína ferritina Sangue 

A carência de ferro está associada 
ao cansaço, palidez, dores de 

cabeça batimento cardíaco 
acelerado ou falta de ar após 

esforços 

Infeção 
Urinária 

Glóbulos brancos, nitritos e 
proteínas 

Urina 
Distingue uma infeção urinária de 

irritação temporária da bexiga 

O antibiótico 
é indicado? 

Determina a concentração de 
PCR (proteína C-reativa) - 

resposta do sistema imunitário 
à inflamação bacteriana inicial 

Sangue 
A maioria dos estados gripais são 

causados por vírus e não por 
bactérias 

Gravidez 
hCG (gonadotropina coriónica 

humana)  
Urina 

Deteta a gravidez a partir do 10.º 
dia após a fecundação, e se sim, 

de quantas semanas 

Fertilidade 
Masculina 

Quantidade de 
espermatozoides  

Esperma 
Determina se a quantidade de 

espermatozoides se situa ou não 
no intervalo normal 

 

3.4. Papel do Farmacêutico 

A geral facilidade na execução dos testes não carece da explicação por parte do 

farmacêutico. 

A forma de obtenção e o tratamento da amostra requerem determinados cuidados para 

que os resultados obtidos sejam precisos e os testes sejam válidos. 
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A utente deve ser informado da possibilidade e significado de um resultado falso-positivo 

ou falso-negativo. 

Por fim, é também importante fazer o utente compreender que os testes não substituem o 

diagnóstico médico, apenas deverão servir como orientação e o encaminhamento médico 

deve ser aconselhado pelo profissional da farmácia. 
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CONCLUSÃO 

 

Os últimos seis meses assinalam a primeira etapa da minha vida profissional como 

farmacêutica. Tive, através do estágio, a oportunidade de me ir familiarizando com as 

diferentes tarefas desempenhadas pela classe farmacêutica a nível da farmácia 

comunitária. Sinto-me afortunada por ter sido acompanhada por pessoas que se 

disponibilizaram sempre para me ensinar e que serviram e continuarão servindo de 

exemplo no exercício a minha profissão. O balanço final que faço é muito positivo embora 

esteja consciente que há ainda muito para aprender.  
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ANEXO I 
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