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Resumo 

 

 

Este relatório é redigido com o intuito de expor o meu percurso evolutivo, 

funções desempenhadas e valências adquiridas, bem como trabalhos desenvolvidos 

ao longo do estágio na Farmácia Pereira – Silva & Filhos Lda., enquadrado no 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. 

Em farmácia comunitária, um leque de competências e conhecimentos 

multidisciplinares são indispensáveis ao farmacêutico, de modo a que este possa atuar 

em pleno neste ramo. Assim, à sua instrução científica, o farmacêutico deve conciliar, 

entre outros, fundamentos de gestão, economia, sociologia e informática. Nestes 

termos, e reunindo os elementos acima referenciados, a prestação do farmacêutico 

constitui-se da maior importância na prosperidade e funcionamento da farmácia, 

consoante elencado na primeira parte deste relatório. 

Assim, este divide-se em duas partes.  

Uma, que versa as atividades diárias realizadas em farmácia comunitária, a 

organização e gestão da farmácia, o seu enquadramento legal e atividades do foro 

farmacêutico. Não podemos esquecer que, atualmente, o farmacêutico é um gestor, 

pois desenvolve uma actividade comercial. Além dos conhecimentos técnico-

científicos, cumpre-lhe conhecimentos de âmbito jurídico, bem como de gestão, 

assegurando a viabilidade financeira sustentável da empresa. 

Outra (envolvendo um aturado trabalho de pesquisa), que se subdivide em dois 

temas que considerei do maior interesse desenvolver ao longo do estágio: a Disfunção 

Eréctil e a Menopausa.  

Ambas as partes reflectem a experiência do meu contacto com os utentes da 

farmácia e a preocupação tida de promoção de saúde e elucidação dos mesmos. 

O presente trabalho espelha, assim, a conjugação perfeita da experiência de 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e das 

competências humanas e pedagógicas consequentes da atividade prática 

experienciada e desenvolvida ao longo do estágio como fator enriquecedor da minha 

futura atividade farmacêutica. 
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Parte I 

 

1. Introdução 

 

As competências profissionais do farmacêutico devem ser abrangentes e 

notáveis, ainda mais, tendo em conta a exponencial oferta de medicamentos e o 

extremo enredamento das intervenções farmacológicas. Assim, devem ser mantidas 

atualizadas as aptidões técnico-científicas, pois só dessa forma se poderá aprumar a 

atividade e lidar desembaraçadamente com as questões e obstáculos do dia a dia. 

Note-se que as competências profissionais do farmacêutico não devem ser apenas as 

específicas da sua área e, portanto, este deve munir-se de um conjunto de 

capacidades humanísticas, de comunicação e de saber estar. Com isto, o estágio 

profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto visa promover a aplicação de todos os valores 

e saberes adquiridos pelo estudante ao longo de todo o seu percurso académico e 

também dotá-lo de autonomia e experiência na realidade da profissão farmacêutica.  

Realizei o meu estágio curricular na Farmácia Pereira – Silva & Filhos Lda., em 

Rio Tinto, tendo este decorrido entre os dias 16 de janeiro e 17 de julho. A razão que 

levou à escolha desta farmácia como local e estágio foi a proximidade à minha 

residência.  

Durante esta etapa fui acompanhado e orientado por toda a equipa da 

farmácia, o que fez com que rapidamente me sentisse capaz de desempenhar uma 

grande parte das funções exigidas diariamente.  

O meu horário de estágio foi das 9:00h às 18:00h, com duas horas de intervalo 

para almoço, de segunda a sexta feira. Contudo, na última semana estagiei num 

horário diferente, das 13:00h às 22:00h. 

Duas partes constituem este relatório, sendo que na primeira estão 

contempladas as atividades diárias realizadas em farmácia comunitária e na segunda 

os dois temas que considerei pertinente e interessante desenvolver ao longo do 

estágio, em consequência do meu contacto com os utentes da farmácia e com vista à 

promoção da saúde e elucidação dos mesmos. Na Tabela 1 apresenta-se um 

cronograma simplificado das atividades por mim executadas ao longo do período de 

estágio. 
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Tabela 1 - Cronograma de atividades executadas ao longo do estágio. 

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS X X X X X X X 

VERIFICAÇÃO DE PRAZOS DE 

VALIDADE 
X X X X X X X 

RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE 

ENCOMENDAS 
X X X X X X X 

ATENDIMENTO  X X X X X X 

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS 

BIOQUÍMICOS 
X X X X X X X 

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS   X X X X X 

ELABORAÇÃO DA ENCOMENDA 

DIÁRIA 
    X X X 

ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

INSTANTÂNEAS 
 X X X X X X 

 

2. Farmácia Pereira 

 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 
 

Situada no Largo da Venda Nova, nº130, em Rio Tinto, a Farmácia Pereira – 

Silva & Filhos, Lda. (FP) (Anexo I) abre as portas ao público de segunda feira a 

sábado, das 8:30h às 22:00h, estando encerrada aos domingos e feriados. Nos termos 

definidos pela Associação de Farmácias de Portugal (AFP) e sob aprovação da 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), a FP efetua o horário de serviço 

permanente com uma frequência aproximadamente mensal. A farmácia é de fácil 

acesso, uma vez que nas suas imediações se encontram paragens de várias linhas de 

autocarro e uma estação de metro. A Estrada Nacional 15, que atravessa o Largo da 

Venda Nova onde a FP se situa, é a principal e mais movimentada via de trânsito na 

localidade, o que contribui igualmente para a fácil acessibilidade. 

 

2.2. Perfil dos Utentes 
 

A FP é uma farmácia inveterada em Rio Tinto e, como tal, muitos dos seus 

utentes são habituais, o que permite estabelecer uma relação de confiança e 

fidelização com estes. Os utentes polimedicados com doenças crónicas constituem a 

principal parcela de utentes da FP. 
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2.3. Instalações 
 

2.3.1. Espaço Exterior 
 

A FP está instalada no rés-do-chão de uma casa antiga (Anexo II), sem 

habitantes no piso superior. Do exterior da farmácia podemos observar uma montra 

publicitária, do lado esquerdo da porta de entrada principal, que é renovada 

periodicamente de acordo com um calendário. Pode ainda observar-se uma cruz verde 

luminosa na fachada superior da farmácia, cumprindo com o descrito no Decreto-Lei 

(DL) nº 307/2007, de 31 de agosto(1). Para além da porta principal de vidro, a FP 

possui uma porta lateral através da qual é efetuada a descarga de encomendas e o 

atendimento de utentes através do postigo depois das 22:00h, em horário de serviço 

permanente. 

 

2.3.2. Espaço Interior 
 

Apesar de pequena, a FP consegue rentabilizar o seu espaço da melhor forma, 

evitando problemas de organização e de movimentação entre as diferentes zonas da 

farmácia. O espaço interior da FP é composto pela zona de atendimento ao público e 

por uma zona onde se realizam as restantes atividades da farmácia, subdividida em 

várias salas. Todas as áreas referidas cumprem com o DL nº 307/2007, de 31 de 

agosto, e regem-se pelas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF)(1, 2). 

 

2.3.2.1. Zona de Atendimento 
 

A zona de atendimento (Anexo III) da FP dispõe de um balcão com três postos 

de atendimento, cadeiras almofadadas e uma balança eletrónica com tensiómetro. No 

balcão estão expostos vários produtos de venda livre e panfletos informativos sobre os 

mesmos ou outros temas pertinentes. Muitos medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) com elevada rotatividade estão acomodados em gavetas na parte 

traseira do balcão, facilitando o processo de dispensa. Na zona de atendimento 

encontra-se ainda uma série de vitrinas que expõem de forma organizada produtos de 

puericultura, suplementos alimentares, produtos sazonais, de higiene oral e também 

dermocosméticos e de higiene corporal. Nesta zona, acima de uma das vitrinas, está 

afixado um documento com a identificação da Direção Técnica. 
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2.3.2.2. Armazém e Back-office 
 

A FP apresenta uma área de armazenamento repartida, sendo que na partição 

mais próxima da zona de atendimento se encontra a zona de receção de encomendas 

(Anexo IV), munida de equipamento necessário para o efeito. Depois, uma zona onde 

estão armazenados em gavetas medicamentos genéricos (MG) (Anexo V), todos eles 

sujeitos a receita médica, bem como xaropes, soluções de uso local e semi-sólidos, 

frente à área de trabalho da Direção Técnica (Anexo VI) com uma secretária sobre a 

qual a FP organiza os seus arquivos e fontes bibliográficas e informativas em 

prateleiras. Ao fundo desta partição, existe uma porta de acesso ao frigorífico onde se 

armazenam os produtos termolábeis (Anexo VII). Na outra partição, igualmente em 

gavetas, estão armazenadas as especialidades farmacêuticas sujeitas a receita 

médica e ainda granulados, ampolas, colírios e semi-sólidos oftálmicos, soluções orais 

e auriculares, supositórios, injetáveis e produtos ginecológicos (Anexo VIII). Neste 

local existe um espaço reservado à medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

e administração de injetáveis (Anexo IX). Por último, o back-office da FP traduz-se 

num escritório onde são realizadas as tarefas administrativas e financeiras 

respeitantes à farmácia. 

 

2.4. Recursos Humanos: Direção Técnica e Equipa 
 

Segundo a legislação em vigor, as farmácias devem apresentar um quadro 

farmacêutico constituído por um Diretor Técnico (DT) e pelo menos um Farmacêutico 

Adjunto, podendo estes ser auxiliados por técnicos de farmácia ou outros funcionários 

conformemente habilitados(1). A direção técnica da FP está a cargo da Drª. Deolinda 

Amaral, tendo como Farmacêutica Adjunta a Drª. Ana Figueiredo. Os restantes 

membros da equipa constituem-se em dois técnicos de farmácia e um auxiliar técnico. 

 

3. Gestão da Farmácia 

 

 3.1. Sistema Informático 

 
 O SPhram é o sistema informático (SI) adotado pela FP, sendo fornecido pela 

empresa SoftReis. A interface deste programa (Anexo X) é simples e intuitiva, o que 

me proporcionou uma experiência descomplicada e habituação fácil. Cada utilizador 

acede ao SI com a respetiva palavra passe, e todas as ações executadas são 

registadas pela data e hora. O SPharm é de grande valor na prática farmacêutica na 

FP, pois permite agilizar tarefas como a manutenção e gestão de stocks, elaboração 



5 
 

de listas para verificação de prazos de validade e efetuar encomendas, e também 

auxiliar na dispensa de medicamentos ou produtos farmacêuticos, através da 

facultação informatizada do folheto informativo de cada produto e das respetivas 

contraindicações, precauções de utilização e interações farmacológicas. 

 

 3.2. Grupo de Compras 
 

Como forma de melhor rentabilizar a sua economia e zelar pela 

sustentabilidade do negócio, a FP integra num grupo de compras que lhe garante 

benefícios comerciais – Grupo Holon. As farmácias do grupo efetuam uma encomenda 

conjunta aos distribuidores, usufruindo de descontos previamente acordados. 

Posteriormente, cada farmácia recebe a parte da encomenda que lhe compete. 

 

3.3. Gestão de Stocks 
 

Uma boa gestão do stock é um aspeto fulcral para o sucesso económico da 

farmácia e o seu ótimo funcionamento, possibilitando estabelecer um equilíbrio que 

garanta simultaneamente a disponibilidade de produtos e um bem-estar económico. A 

gestão do stock depende de múltiplos fatores: volume de vendas, rotatividade, preço, 

validade, sazonalidade dos produtos e do perfil dos utentes. As campanhas 

publicitárias têm também uma grande influência no stock de determinados produtos. 

Com isto, pode dizer-se que o ideal é manter um stock dinâmico tendo em 

consideração todos estes aspetos, satisfazendo assim as necessidades do maior 

número de utentes possível, sem representar um prejuízo para a farmácia. 

O SPharm é capaz de determinar um mínimo e máximo de stock para cada 

produto (podem também ser introduzidos manualmente), de acordo com os tópicos já 

mencionados, o que impede ruturas e excessos de stock. Neste programa pode ainda 

gerar-se um mapa de vendas e verificar a flutuação destas ao longo de um 

determinado período de tempo. Outra funcionalidade importante do SPharm é a 

conceção automática de uma encomenda contemplando os produtos cujo stock 

mínimo tenha sido atingido. 

 

3.4. Elaboração de Encomendas 
 

A grande maioria das encomendas na FP é feita a armazéns de distribuição 

grossista, podendo, no entanto, efetuar-se encomendas diretamente aos laboratórios. 
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3.4.1. Encomendas a Distribuidores 
 

A FP tem como principais distribuidores a OCP-Portugal (OCP) e a Alliance 

Healthcare (Alliance). Esporadicamente, a Empifarma fornece para a FP, 

maioritariamente segundo encomendas programadas. A escolha dos distribuidores 

relaciona-se com a rapidez, qualidade e condições comerciais do serviço prestado. 

A opção de compra a diferentes empresas permite garantir um retorno rápido 

aos pedidos dos utentes e evitar ruturas de stock. A FP recebe diariamente quatro 

encomendas da OCP (10:55h, 11:45h, 16:30h e 19:55h) e duas da Alliance (15:00h e 

21:00h). 

 

3.4.1.1. Instantâneas 
 

Estas encomendas são realizadas quando, no momento da dispensa, o utente 

pretende um produto que não se encontra disponível na farmácia. Pode realizar-se 

este tipo de encomendas por telefone, através do SI ou de uma outra aplicação 

apropriada, sendo possível informar o utente da disponibilidade, hora de chegada e 

preço do produto encomendado.  

No caso da OCP, a maioria das encomendas instantâneas é realizada através 

da aplicação informática OCP-Gadget (Anexo XI). Com esta aplicação é possível, em 

alguns segundos, através da leitura ótica do Código Nacional de Produto (CNP) ou 

introdução manual do nome, verificar a disponibilidade do produto desejado e efetuar a 

encomenda. A OCP faculta ainda uma linha de fornecimento prioritária a um grupo 

restrito de farmácias, vantajoso na obtenção de produtos rateados ou indisponíveis. 

As encomendas instantâneas à Alliance efectuam-se por telefone. 

Por último, a encomenda instantânea pode ser efetuada através de um 

processo especial, ao abrigo do Projeto Via Verde do Medicamento. Este projeto 

consiste numa via excecional de aquisição de medicamentos abrangidos numa lista 

(Risperidal® Consta, Lovenox® 40mg/0,4ml, Eliquis® 5mg, Pradaxa® 110mg, etc.), 

que pode ser ativada quando a farmácia não tem stock do medicamento pretendido. 

Nestes casos, a farmácia coloca, através do SI, a encomenda Via Verde ao 

distribuidor aderente, com base numa receita médica válida; o distribuidor satisfaz o 

pedido com o stock reservado para este canal, atribuído pelo titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) do medicamento(3). 
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3.4.1.2. Diária 
 
 Esta encomenda é gerada através do SI, com produtos sugeridos e produtos 

cujo stock mínimo foi atingido (Anexo XII), contudo necessita de ser ajustada 

manualmente, considerando as quantidades efetivamente necessárias e condições de 

compra. Na FP, a encomenda diária é elaborada e enviada pelo SPharm, todos os 

dias, até às 13:30h. O fornecedor que habitualmente satisfaz estas encomendas é a 

OCP, no entanto, à segunda-feira, parte da encomenda é da responsabilidade da 

Alliance. 

 

 3.4.2. Encomendas a Laboratórios 

 
 As encomendas efetuadas diretamente aos laboratórios são enviadas via e-

mail ou formuladas em consequência de uma reunião com o delegado comercial do 

respetivo laboratório. Na reunião com o delegado comercial, o farmacêutico 

encarregue das compras diretas aos laboratórios (Dra. Deolinda Amaral) avalia o 

histórico de vendas dos produtos do laboratório em questão e é elaborada uma nota 

de encomenda, devendo esta ser conferida aquando da receção. Geralmente, estas 

encomendas traduzem-se num volume elevado de produtos, para que a FP possa 

usufruir de descontos e bonificações relevantes. 

 

 3.5. Receção e Conferência de Encomendas 
 
 A receção e conferência das encomendas efetuadas são tarefas de extrema 

importância, visto serem um ponto de controlo dos produtos que dão entrada no stock 

da farmácia. 

 Os produtos são entregues em contentores devidamente identificados e 

numerados, fazendo-se acompanhar de uma fatura ou guia de remessa e respetivos 

duplicados. Os medicamentos termossensíveis são transportados em contentores 

térmicos, assegurando a sua integridade durante todo o percurso. 

 Antes de iniciar a receção de uma encomenda é indispensável verificar se 

todos os contentores estão presentes e se a encomenda foi de facto realizada pela 

FP, atentando à identificação na fatura. 

 As encomendas diárias geradas pelo SI são rececionadas após acesso a uma 

cópia informática da lista de produtos pedidos. A leitura do CNP de cada produto 

permite a sua entrada no SI, sendo em seguida essencial a conferência da 

quantidade, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao Público (PVP) 

estipulado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), prazo de validade (PV), estado das embalagens e o valor final da fatura. 
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Na receção de produtos de venda livre e da grande maioria dos MNSRM é feito um 

cálculo do PVP, atendendo ao PFV, à margem definida pela farmácia e ao Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA). A FP utiliza as seguintes fórmulas: 

 

 PVP (Produtos com IVA de 6%) = PVF * 1,5 

 PVP (Produtos com IVA de 23%) = PVF * 1,23 * Margem 

 PVP (Dermocosméticos) = PVF * 1,23 * Margem 

 
No caso de estarem presentes na encomenda psicotrópicos, estupefacientes 

ou benzodiazepinas, a fatura vem acompanhada de um impresso de requisição de 

substâncias, segundo o DL nº 15/93, de 22 de janeiro(4). Este impresso e o respetivo 

duplicado são preenchidos pelo DT para posteriormente ser entregues às entidades 

competentes. 

 Por vezes, no final do processo de receção da encomenda, existem produtos 

em falta devido a estarem esgotados ou a um erro por parte do distribuidor. Se um 

produto em falta tiver sido faturado, é necessário efetuar uma reclamação por telefone 

ao distribuidor para que este possa enviar o produto ou creditar à farmácia o valor do 

mesmo. 

 Ao longo do meu estágio, tive oportunidade de realizar todas as atividades 

respeitantes à elaboração, receção e conferência de encomendas. 

 

 3.6. Armazenamento de Encomendas 
 
 Na FP, o armazenamento dos produtos rececionados é feito metodicamente, 

por ordem alfabética e de dosagem crescente, consoante a forma farmacêutica (FF) e 

as condições de armazenamento requeridas, primando sempre pela manutenção da 

integridade do produto e o seu fácil acesso. Devem ser tidas em conta as BPF no 

processo de armazenamento de produtos. Normalmente, devem acondicionar-se em 

local abrigado da luz direta e com temperatura e humidade controladas (Temperatura 

entre 15ºC e 25ºC; Humidade ≤ 60%). Os produtos da cadeia de frio (insulinas, 

vacinas, manipulados, etc.) são armazenados em frigorífico, entre 2ºC e 8ºC. Os 

registos de temperatura e humidade na FP são feitos recorrendo a um termo-

higrómetro. 

 Um aspeto importante no armazenamento de produtos na FP é o implemento 

dos princípios First In, First Out e First Expire, First Out, permitindo que, quer os 

produtos que tenham chegado primeiro à farmácia, quer os que apresentem uma 

validade mais curta sejam os primeiros a sair, evitando assim perdas de produto por 

validade expirada. 
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 O armazenamento de encomendas foi a primeira atividade que realizei no 

período de estágio, tendo sido fundamental como forma de contacto com uma grande 

diversidade de medicamentos e de familiarização com estes, e ainda de integração 

nas tarefas diárias de organização da farmácia. 

 

 3.7. Devoluções 
 
 Múltiplas situações justificam a devolução de produtos: 

 
1. Produtos pedidos por engano; 

2. Produtos enviados por engano; 

3. Produtos com PV próximo da expiração (2 meses); 

4. Produtos com PV expirado; 

5. Produtos danificados; 

6. Produtos reservados por utentes que desistiram da compra; 

7. Circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED; 

8. Circulares de recolha voluntária pelo detentor de AIM. 

 
A devolução de produtos é feita através do SI, no menu “Devolução a 

Fornecedores”, sendo originada uma Nota de Devolução, que é impressa em 

triplicado. Duas das cópias seguem com o produto devolvido e a terceira serve de 

registo para a farmácia. Na Nota de Devolução é obrigatório identificar a farmácia, o 

fornecedor, os produtos devolvidos e respetivas quantidades, o PV, o código da fatura 

do produto e o motivo de devolução. 

As devoluções podem ou não ser aceites, mas devem sempre ser 

regularizadas no SPharm. Caso aceite, a devolução é regularizada através de uma 

Nota de Crédito emitida pelo distribuidor. Os produtos cuja devolução não tenha sido 

aceite são devolvidos à farmácia. 

Efetuei várias devoluções ao longo do meu estágio, por indicação ou iniciativa 

própria. 

  

3.8. Verificação de Prazos de Validade 
 

Entenda-se por PV de um medicamento, o intervalo de tempo em que as suas 

propriedades (físicas, químicas, toxicológicas, etc.) permanecem dentro de limites 

determinados durante o fabrico(5). 

Mensalmente, na FP, é impressa uma Lista de Verificação de Prazos de 

Validade, na qual constam todos produtos cujo PV termine numa data estipulada 
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(geralmente 2 meses após impressão da lista). Seguidamente, faz-se a comparação 

dos PV descritos na lista com os impressos na cartonagem ou embalagem dos 

produtos correspondentes. Produtos cujo PV termine na data definida, são recolhidos 

e posteriormente devolvidos ao armazenista, segundo o processo descrito na secção 

anterior, tendo como motivo de devolução “PRAZO DE VALIDADE”. Os restantes 

produtos mantêm-se disponíveis para comercialização, devendo o seu PV ser 

actualizado no SI, caso não coincida com o referido na lista. A verificação de PV 

permite não só a manutenção da qualidade dos produtos, mas também colmatar 

eventuais erros de stock físico e virtual não detetados até então. 

  

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

Sendo, inquestionavelmente, o profissional de saúde de mais fácil acesso e 

mais próximo do doente, o farmacêutico deve sempre facultar o melhor e mais 

personalizado serviço, distinguindo-se pelo aconselhamento adequado quer a nível do 

uso correto e responsável do medicamento, quer de medidas não farmacológicas que 

permitam a manutenção ou, caso necessário, o melhoramento do estado de saúde(6). 

Claro está que o farmacêutico, por si só, não terá um impacto igualmente relevante ao 

de uma equipa multidisciplinar, na qual ele mesmo se pode inserir, no percurso 

terapêutico do doente. Atendendo às BPF, a dispensa de medicamentos vê-se como 

“o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição 

médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de 

toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos”(2). “Na 

cedência de medicamentos o farmacêutico avalia a medicação dispensada, com o 

objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os medicamentos, 

protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação”(2). 

Classificam-se os medicamentos, em termos de dispensa ao público, em duas 

categorias, especificamente, Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

MNSRM(7).  

Considero a dispensa de medicamentos a função de maior responsabilidade 

que desempenhei ao longo do estágio, mas ao mesmo tempo a que proporcionou o 

maior sentimento de gratificação e uma marcada evolução das minhas capacidades de 

concentração, comunicação, multitasking e autonomia. 
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4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 
 

Designam-se como MSRM todos aos quais se apliquem uma ou várias das 

seguintes conjunturas(7): 

 
1. “Possam 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”; 

2. “Possam 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”; 

3. “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar”; 

4. “Destinem-se a ser administrados por via parentérica”. 

  
Para que este tipo de medicamentos possa ser dispensado, é obrigatória a 

apresentação, pelo utente, de uma prescrição médica válida e conforme um dos 

modelos permitidos pela legislação(8). Os medicamentos manipulados, psicotrópicos e 

estupefacientes inserem-se nos MSRM. As prescrições médicas podem ser efetuadas 

por meio eletrónico (materializadas ou desmaterializadas) ou, excecionalmente, 

manual(9). Durante o meu estágio contactei com todos os tipos de prescrição 

mencionados. Isto propiciou não só um vasto enriquecimento em termos profissionais, 

visto a complexidade das prescrições e esquemas terapêuticos me exigir uma intensa 

aplicação de conhecimentos técnicos e científicos, mas também a melhoria da minha 

capacidade de adaptação destes a cada utente durante o aconselhamento 

farmacêutico. 

 

4.1.1. Receitas Eletrónicas Materializadas 
 

Pelas BPF, à dispensa de medicamentos antecede-se uma avaliação da 

validade e legitimidade da prescrição médica(2). Com isto, a análise duma receita 

eletrónica materializada (Anexo XIII) abrange os seguintes tópicos(9): 

 
1. Número da receita e respetivo código de barras; 

2. Número do médico prescritor e respetivo código de barras; 

3. Identificação do local de prescrição; 

4. Dados do utente (nome, número de utente e de beneficiário, regime de 

comparticipação e entidade responsável pela mesma); 
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5. Dados da prescrição (identificação dos medicamentos pela Denominação 

Comum Internacional (DCI), dosagem, dimensão da embalagem, Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Produtos (CNPEM), posologia e 

quantidade de embalagens); 

6. Data da prescrição; 

7. Validade da prescrição; 

8. Assinatura do médico prescritor. 

 
Estas receitas podem categorizar-se em renováveis (tratamentos de longa 

duração), com uma validade de 2 meses para cada uma das três vias disponíveis, ou 

não renováveis (tratamentos de curta duração), com uma validade de 30 dias(9). 

As receitas eletrónicas materializadas podem compreender até quatro 

prescrições diferentes, totalizando um máximo de quatro embalagens, e não mais que 

duas por medicamento(9). FF unitárias evadem esta regra, podendo a prescrição 

enunciar quatro embalagens do medicamento(9). No caso de psicotrópicos e 

dispositivos médicos do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

(tiras-teste, lancetas, etc.), a prescrição deve ser feita isoladamente, sem qualquer 

outro medicamento na receita(9). Finalmente, após o processamento informático da 

receita, é impresso no verso desta um documento de faturação. 

 

4.1.2. Receitas Eletrónicas Desmaterializadas 
 

Constituindo o modelo mais recente e avançado de prescrição médica, as 

receitas desmaterializadas tornaram-se de utilização obrigatória a datar de 1 de abril 

de 2016(10). O acesso à informação contida nas receitas é possível através da 

introdução no SI de elementos específicos (número da receita, código de dispensa e, 

caso necessário, código de direito de opção), facultados ao utente via SMS ou numa 

guia de tratamento (Anexo XIV)(9). A informatização das prescrições veio agilizar o 

processo de dispensa de medicamentos e a validação de receituário, trazendo 

juntamente outras vantagens não menos significativas, das quais se destacam a 

redução de erros no ato da dispensa de medicamentos, o melhor controlo do utente 

relativamente à sua medicação (pode ser obtida apenas a medicação necessária num 

determinado momento, e a sobrante mais tarde) e consequente adesão à terapêutica, 

e a possibilidade de prescrição de um número ilimitado de diferentes produtos pelo 

médico(9). 

No âmbito dos dados da prescrição, têm-se, igualmente, os descritos no ponto 

5 da secção 4.1.1(9). Contudo, ainda que obrigatória a prescrição por DCI da 

substância ativa, mediante cenários excecionais, é permitida a prescrição por nome 
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comercial(9). A utilização da prescrição por nome comercial é justificável quando se 

refere a uma especialidade farmacêutica sem similar ou que não disponha de MG 

similar comparticipado, ou perante um motivo tecnicamente fundamentado pelo 

prescritor(9, 11). Para o efeito, o médico deve sustentar-se sobre uma das seguintes 

exceções de prescrição(9): 

 
a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos (o farmacêutico 

pode exclusivamente dispensar o medicamento constado na receita); 

b) Suspeita de intolerância, alergia ou reacção adversa a um medicamento 

com a mesma substância ativa, previamente reportados ao INFARMED (o 

farmacêutico pode exclusivamente dispensar o medicamento constado na 

receita); 

c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias (o farmacêutico pode 

dispensar um medicamento equivalente ao prescrito, caso seja de preço 

igual ou inferior). 

 
Na dispensa de medicamentos, após validação e interpretação da prescrição, o 

farmacêutico deve concluir sobre possíveis RA, eventuais interações medicamentosas 

em caso de utentes polimedicados e contraindicações. Toda esta informação deve ser 

transmitida ao utente, escrita ou verbalmente, de modo a consciencializá-lo da 

seriedade e importância do cumprimento da posologia estipulada. A forma de 

administração deve também ser explicada ao utente. 

  

4.1.3. Receitas Manuais 
 

Estas constituem-se num formulário modelo (Anexo XV) que deve ser 

impresso e a prescrição efetuada por escrito(11). Além de mais propensa a erros, esta 

forma de prescrição tem vindo a tornar-se obsoleta, sendo empregue unicamente face 

a situações que a justifiquem(11): 

 
a) Falência informática; 

b) Inadaptação do prescritor; 

c) Prescrição no domicílio; 

d) Até 40 receitas por mês. 

 
As receitas manuais não podem apresentar qualquer tipo de rasura, nem 

diferentes caligrafias. A validade destas receitas é de 30 dias, sem possibilidade de 

renovação(9). Relativamente à quantidade de medicamentos e à prescrição de 
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psicotrópicos e dispositivos médicos para controlo da diabetes, aplicam-se as regras 

descritas na secção 4.1.1(9). 

 

4.1.4. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
 

Em virtude do risco de dependência associado, os medicamentos inseridos 

neste grupo são alvo de vigilância ativa. O tráfico e consumo de psicotrópicos e 

estupefacientes veem-se regulados por um regime jurídico próprio(4). 

Na dispensa destes medicamentos, o SI requer o preenchimento de uma ficha 

onde devem constar informações sobre o doente (nome e morada), o adquirente 

(nome, morada, número do documento de identificação e data de nascimento), o 

médico (nome) e o número da receita. Na ausência da apresentação de um 

documento de identificação válido, a dispensa não pode ocorrer(11). Concluída a 

venda, é emitido um comprovativo da mesma (Documento de Psicotrópicos), que deve 

ser arquivado por 3 anos(9). Por fim, até ao dia 8 de cada mês, a FP envia ao 

INFARMED o registo de saída de psicotrópicos e estupefacientes respeitante ao mês 

anterior, juntamente com as cópias de eventuais prescrições manuais(12). É ainda 

enviado anualmente o registo de todos os movimentos(12). 

 

4.1.5. Medicamentos Manipulados 
 

Segundo o DL nº 95/2004, de 2 de abril, entende-se por(13): 
 
a) “Medicamento manipulado – qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”; 

b) “Fórmula magistral – o medicamento preparado em farmácia de oficina ou 

nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que 

especifica o doente a quem o medicamento se destina”; 

c) “Preparado oficinal – qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em 

farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a 

ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço”. 

 
Aquando a dispensa de um medicamento manipulado, devem ser dados a 

conhecer ao utente aspetos relevantes referentes ao modo de utilização e 

conservação, posologia e PV(14). 
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A FP não dispõe de laboratório que permita a preparação de medicamentos 

manipulados, sendo que os adquire, sob solicitação, por via de outra farmácia. 

 

4.1.6. Comparticipação de Medicamentos 
 

Procurando tornar justo o acesso aos medicamentos e a vulgarizar a utilização 

dos MG, a legislação determinou regimes de comparticipação (geral e especial), que 

definem a percentagem do PVP que compete ao Estado(15, 16). No Regime Geral de 

Comparticipação, existem diferentes escalões: 

 
A. 90% de comparticipação; 

B. 69% de comparticipação; 

C. 37% de comparticipação; 

D. 15% de comparticipação. 

 
Consoante a classificação farmacoterapêutica, os medicamentos inserem-se 

num dos escalões(9, 15-17). Em casos de patologia específica ou outra situação elegível, 

os utentes beneficiam de um Regime Especial de Comparticipação(9, 15, 16). E. g., o 

regime especial para pensionistas (desde que o rendimento anual total não exceda 14 

vezes o salário mínimo nacional) aumenta 5% a comparticipação no escalão A e 15% 

nos restantes escalões, estando identificado nas receitas pela letra R. Já o regime 

para doentes com patologias como a hemofilia, doença de Alzheimer ou lupus 

eritematoso sistémico, identificado nas receitas pela letra O, vê a sua comparticipação 

atribuída mediante os despachos e/ou portarias respetivos(11). Num outro regime de 

comparticipação têm-se os produtos para controlo da diabetes (100% de 

comparticipação em agulhas e lancetas, e 85% em tiras-teste) e os medicamentos 

manipulados (30% de comparticipação)(9, 18, 19). 

 

4.1.7. Conferência de Receituário e Faturação 
 

Após envio à entidade competente do receituário devidamente conferido e 

validado, a farmácia está apta a receber o montante referente à percentagem do PVP 

comparticipada pelo Estado. Para o efeito, cada receita é colocada, por ordem, num 

lote específico (máximo de 30 unidades) de acordo com o organismo de 

comparticipação. Posteriormente, quando o lote está completo e verificado, é impresso 

o Verbete de Identificação do Lote, que se traduz num resumo do mesmo. Este 

documento deve ser assinado, datado, carimbado e anexado ao lote pelo responsável. 

No final de cada mês são emitidas e enviadas a Relação de Resumos de Lote e a 

Fatura Final concernentes a cada organismo de comparticipação às entidades 
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competentes, juntamente com os respetivos lotes de receitas. Em caso de 

inconformidade, as receitas são devolvidas à farmácia, podendo ser corrigidas e 

refaturadas, caso contrário é perdido o valor da comparticipação. 

Participei, durante o estágio, na separação de receitas por lote e posterior 

verificação deste. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 
 

Trata-se de um MNSRM todo o medicamento ao qual não se apliquem os 

parâmetros citados na secção 4.1. Os MNSRM, embora muito raramente, podem ser 

comparticipados(7). São utilizados no alívio e tratamento de problemas de saúde 

ligeiros e sem gravidade, sempre de modo responsável e com aconselhamento 

facultativo de um profissional de saúde (situações de automedicação)(20). Em cada 

dispensa, o farmacêutico deve certificar-se que o utente está ciente da posologia, 

eventuais RA e precauções necessárias, promovendo o uso racional do medicamento. 

O INFARMED detém a concessão de autorizações para a comercialização de MNSRM 

noutros estabelecimentos que não as farmácias.  

Na FP, os MNSRM mais procurados pelos utentes, no meu período de estágio, 

foram os analgésicos e antipiréticos (Ben-u-ron® 500 mg), os antitússicos e 

expetorantes (Bisoltussin®, Fluimucil®, etc.), os anti-histamínicos (Telfast®, Fenistil®, 

etc.) e os laxantes (Dulcolax®, Dulcogotas®, Doce Alívio®, etc.). São também 

relevantes os antidiarréicos (Imodium® Rapid) e antiácidos (Gaviscon®, Nexium®, 

etc.). 

 

4.3. Outros Produtos de Saúde 
 

A FP dispõe também de vários outros produtos de saúde, salientando-se os 

seguintes: medicamentos de uso veterinário, produtos cosméticos e de higiene 

corporal, suplementos alimentares e dispositivos médicos e artigos de puericultura(1). 

 

4.3.1. Medicamentos de Uso Veterinário 
 

Os medicamentos de uso veterinário englobam todas substâncias, ou 

associação destas, com caráter curativo ou preventivo de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou passíveis de ser utilizadas ou administradas no animal com o 

objetivo de estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, via ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, de restaurar, corrigir ou alterar funções fisiológicas(21). 
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Estes medicamentos são facilmente identificáveis pela designação “USO 

VETERINÁRIO” inscrita na embalagem, sobre um fundo verde(21). 

Neste âmbito, os utentes da FP requisitam com frequência diferentes produtos, 

tais como: antibióticos (Terramicina®, Baytril®, etc.), antiparasitários de uso externo 

(Frontline® Combo, Advantage®) e de uso interno (Drontal®), e contracetivos 

(Pilusoft®).  

Definitivamente, a dispensa e o contacto com medicamentos veterinários no 

decurso do estágio, contribuíram significativamente para o aumento e fortalecimento 

dos meus conhecimentos nesta área não tão abordada a nível académico. 

 

4.3.2 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 
 

A preocupação com a imagem e o corpo, são realidades dinâmicas emergentes 

das sociedades de hoje, constituindo-se quase que como um culto. A transformação 

naquilo a que podemos chamar hoje em dia a “sociedade da imagem”, induz a uma 

nova dimensão comercial dos produtos cosméticos e de higiene corporal. Pertence a 

esta classe de produtos “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso ou capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

os dentes ou mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente os 

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais”(22). Na FP, estes produtos estão expostos em vitrinas na 

zona de atendimento e contemplam, essencialmente, os hidratantes corporais, de 

mãos e rosto (Avene®, ATL®, Serum7®, etc.), cremes de banho (Barral®) e champôs 

(Klorane®). O utente tem ainda ao seu dispor produtos de higiene íntima, higiene e 

manutenção oral e de beleza. 

Senti, inicialmente, algumas dificuldades no aconselhamento destes produtos, 

maioritariamente por não estar familiarizado com as marcas e respectivas linhas. 

Contudo, tive sempre a ajuda de toda a equipa da FP, ganhando gradualmente 

experiência e autonomia nesta matéria. 

 

4.3.3. Suplementos Alimentares 
 

De acordo com o DL nº 136/2003, de 28 de junho, dizem-se suplementos 

alimentares os “géneros alimentícios que se destinam a complementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada…”. Não se tratando de medicamentos, os 



18 
 

suplementos devem, não obstante, provocar um efeito benéfico. É expressamente 

proibida a alusão a propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou 

seus sintomas na rotulagem dos suplementos alimentares(23). Devido, em parte, à sua 

popularidade e publicidade, os suplementos de magnésio (Meritene®, Magnoral®, 

Magnesium® OK, etc.) são os mais procurados na FP, bem como os multivitamínicos 

(Centrum®). 

 

4.3.4. Dispositivos Médicos 
 

Um dispositivo médico (DM) é um “instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação (…) cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos (…) destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença"(24). Com a entrada em vigor, a 1 de abril do presente 

ano, dos regimes de comparticipação para DM de apoio aos doentes com 

incontinência ou retenção urinária e/ou ostomizados(25, 26), a dispensa de artigos como 

sacos colectores de urina, pensos de ostomia, entre outros, tornou-se mais frequente 

na FP. 

A diabetes é uma doença que afeta um número considerável de utentes da FP, 

o que faz com os DM empregues no controlo da glicemia (agulhas, lancetas, tiras-

teste) sejam muito requisitados. 

Gazes, compressas, meias de descanso e compressão e palmilhas de gel são 

outros DM que os utentes da farmácia costumam procurar. 

 

4.3.5. Artigos de Puericultura 
 

Conforme o descrito no DL nº 10/2007, de 18 de janeiro, estes artigos 

destinam-se a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das 

crianças(27). A gama Chicco® é a mais proeminente na FP, abrangendo produtos como 

biberões, chupetas, pastas dentífricas e escovas de dentes. Também relevantes são a 

Aveeno® e a Barral®, que apresentam produtos de higiene corporal (toalhitas e loções 

de banho). 
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5. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

 

 O ato farmacêutico vai, visivelmente, para além da mera dispensa de 

medicamentos, ao englobar não só a monitorização e aconselhamento do doente, mas 

também a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos como a pressão 

arterial (PA), o colesterol total e a glicemia. As farmácias constituem o espaço de 

eleição para esse tipo de análise(2). 

No ano de 2015, estimou-se para a diabetes, nos portugueses com idades 

entre os 20 e os 79 anos, uma prevalência de 13,3%, ou seja, esta faixa etária registou 

um número de diabéticos superior a 1 milhão(28). Consequentemente ao 

envelhecimento da população portuguesa, a taxa de prevalência da diabetes 

aumentou 1,6% entre 2009 e 2015(28). 

O diagnóstico e controlo da diabetes pode ser feito através da medição da 

glicemia capilar (picada no dedo), devendo o resultado obtido ser comparado com os 

respetivos valores de referência (Tabela 2)(28). 

 
Tabela 2 - Critérios de diagnóstico da diabetes e hiperglicemia intermédia

(29)
. 

Glicémia de 

jejum (mg/dl) 

Glicémia pós-

prandial 

(mg/dL) 

Glicémia 

PTGO* 

(mg/dL) 

Hemoglobina 

glicada 

(HbA1c) (%) 

Diagnóstico 

≥ 126 ≥ 200** ≥ 200*** ≥ 6,5 
Diabetes 

Mellitus 

≥ 110 e < 126 - - - 

Anomalia da 

Glicémia de 

Jejum 

- - ≥  140 e < 200 - 

Tolerância 

Diminuída à 

Glicose 

*PTGO: Prova de Tolerância à Glicose Oral  
**E sintomas clássicos  
***Às 2 horas 

  
Fatores como a idade, estilo de vida e comorbilidades influenciam os valores 

de glicemia considerados normais para cada indivíduo. Posto isto, a melhor forma de 

controlar a glicemia em diabéticos é efetuar múltiplas medições diárias, antes e após 

as refeições(28). A FP faculta aos seus utentes este serviço, juntamente com um 

boletim de monitorização, onde podem registar os resultados. Todo processo é 

executado recorrendo a material apropriado (Anexo XVI) e sob condições de higiene e 
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segurança adequadas. Durante o meu período como estagiário na FP, realizei 

inúmeras vezes esta atividade.  

A dislipidemia é um dos principais fatores de risco da aterosclerose, que 

representa a maior causa de morte nos países desenvolvidos, incluindo Portugal. 

Independentemente do tipo de dislipidemia, há sempre risco cardiovascular associado, 

já que os lípidos acumulados nas paredes dos vasos sanguíneos podem provocar a 

obstrução parcial ou total do fluxo de sangue que chega ao coração e ao cérebro(30). 

Os diferentes tipos de dislipidemia manifestam-se por(30): 

 
1. Aumento dos triglicerídeos; 

2. Aumento do colesterol; 

3. Combinação dos pontos anteriores; 

4. Redução do colesterol HDL. 

 
Na Tabela 3 encontram-se os valores de lipidemia recomendados para a 

generalidade da população(30). 

 
Tabela 3 - Valores de lipidemia padrão recomendados para a população

(30)
. 

Parâmetro Valor Recomendado 

Colesterol Total (mg/dL) < 190 

Colesterol LDL (mg/dL) < 115 

Colesterol HDL (mg/dL) 
Homens: > 40 

Mulheres: > 45 

Triglicerídeos (mg/dL) < 150 

 
Tal como a glicose, o colesterol e os triglicerídeos no sangue são medidos por 

punção digital, com o auxílio de material próprio para o efeito (Anexo XVII). Na FP, a 

medição destes parâmetros bioquímicos é frequentemente requisitada pelos utentes, o 

que permitiu familiarizar-me com o procedimento e executá-lo sem dificuldade. 

 Aproximadamente 2 milhões de portugueses são hipertensos, sendo que 89% 

destes não têm a PA controlada. A hipertensão arterial (HTA) é um dos principais 

fatores de risco no desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV)(31). Os 

valores de referência para classificação da PA estão expostos na Tabela 4(32). 
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Tabela 4 - Valores de referência para classificação da pressão arterial
(32)

. 

Diagnóstico PA sistólica (mmHg) PA diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal 120 - 129 80 - 84 

Normal-Alta 130 - 139 85 - 89 

HTA Grau I 140 - 159 90 - 99 

HTA Grau II 160 - 179 100 - 109 

HTA Grau III ≥ 180 ≥ 110 

HT sistólica isolada ≥ 140 < 90 

 
A PA é medida utilizando um esfigmomanómetro ou um tensiómetro (Anexo 

XVIII). Na FP, a medição da PA dos utentes é realizada com um tensiómetro digital de 

braço. Apesar de fácil, esta tarefa exige o aconselhamento do utente em casos de 

valores não ideais (medidas não farmacológicas), ou o encaminhamento para o 

hospital em situações mais graves. 

 

6. VALORMED 

 

A gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, dada a 

sua importância, resulta na criação, em 1999, de uma sociedade (sem fins lucrativos) 

que se vocaciona especificamente para esse fim – VALORMED. Surge assim, de uma 

estreita colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias, face à 

assunção da especificidade do medicamento enquanto resíduo(33). Esta sociedade, 

tendo criado uma rede de contentores próprios (disponibilizados em todas as 

farmácias), proporcionou aos utentes um sistema acessível, seguro e prático de 

despojo de medicamentos fora de uso e embalagens vazias(34). Os contentores 

fechados (Anexo XIX) são recolhidos pelos distribuidores da FP e posteriormente 

entregues para reciclagem e incineração às entidades responsáveis. Tive 

oportunidade, como estagiário, de proceder ao fecho de contentores da VALORMED. 
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7. Formações 

 

 Em prol da aquisição e renovação de apetências e conhecimentos técnico-

científicos, por forma a melhorar a qualidade de atendimento, aconselhamento e 

prestação de outros serviços de farmácia aos utentes, o farmacêutico tem a 

possibilidade (e dever) de frequentar ações de formação organizadas por diversas 

entidades. A profundidade e abrangência do saber do farmacêutico são preocupações 

base do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos(6). Com isto, tive o 

privilégio de estar presente nas seguintes ações de formação: 

 

 Alliance Healthcare - “Como abordar a obstipação na dinâmica da farmácia”. 

(Em 1 de março de 2017, com duração de 1,5 horas); 

 BIAL - “Avaliação e identificação de quadros alérgicos no atendimento em 

farmácia; anti-histamínico Rinialer®”. (Em 15 de março de 2017, com duração 

de 1,5 horas);  

 BIAL - “Dispositivos inalatórios e respetivas técnicas de inalação”. (Em 18 de 

abril de 2017 com duração de 1,5 horas); 

 A. Menarini Portugal - “Curso de disfunções sexuais masculinas”. (Em 6 de 

maio de 2017 com duração de 4 horas); 

 Laboratórios LETI - “Dermatite Atópica; apresentação do LETI AT4® para pele 

atópica”. (Em 22 de junho de 2017, com duração de 2 horas); 

 Gedeon Richter Portugal - “FAMA III: Farmácia e o aconselhamento à mulher 

em atendimento – vulvovaginites e infecções vulvovaginais”. (Em 5 de julho de 

2017, com duração de 3 horas) (Anexo XX). 

 

8. Conclusão 

 

“Victoria discentium, gloria docentium” ("A vitória dos discentes é a glória dos 

docentes"). Cumprindo o propósito conclusivo do estágio que tive o prazer empenhado 

de realizar, recorro-me da expressão acima transcrita, pois o grande desígnio de um 

discente será sempre a glória dos seus docentes. 

Consectatio Excellentiae (em busca da excelência). A busca da excelência e do 

saber caracterizaram as diversas etapas percorridas e são as grandes premissas do 

curso de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. Adentro dos princípios enunciados supra, é uma honra ter tido a oportunidade 

de efetuar o estágio com o sentido de proficiência e elevação profissional que o 
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mesmo permitiu, em colaboração estreita com uma equipa cooperante e dedicada e a 

sábia orientação da Ex.ma Directora Técnica. 

A Fortiori (por maioria de razão), a experiência proporcionada permitiu 

solidificar os conhecimentos técnicos de toda a informação teórica obtida durante o 

Mestrado Integrado, bem como aprofundar o conhecimento prático feito, ou seja, o 

contacto com a realidade técnica e empresarial da unidade farmacêutica e com o 

público em geral e suas especificidades pragmáticas, respeitando o princípio accipit ut 

det (receber para dar). 

A possibilidade de realização do estágio numa farmácia, junto de profissionais 

com formação académica adequada, foi indubitavelmente uma mais-valia 

proporcionada pela Faculdade de Farmácia, que veio reiterar o saber teórico adquirido 

ao longo dos 5 anos de formação universitária e consolidar em mim, como futuro 

profissional de saúde, o espírito crítico, de qualidade e excelência que caracterizam a 

instituição. 

A sociedade atual, com os seus denominadores comuns de elevada 

competição e desafio profissional, implica que o farmacêutico se distinga e adquira 

formação ao mais alto nível e em áreas tão diversas, de forma a dotar o seu 

desempenho com capacidade de resposta abrangente e simultaneamente específica, 

tornando-o um elemento fundamental no processo de saúde. Devemos agir de forma a 

que o farmacêutico seja, cada vez mais, o profissional de saúde, especialista do 

medicamento e agente de saúde pública, preparado para a dispensa do medicamento 

e para o contacto com o utente, com perfeito domínio sobre o mesmo, acompanhando 

a descoberta e desenvolvimento dos produtos, a sua conceção e introdução no 

mercado, bem como posterior avaliação, monitorização e vigilância durante o ciclo de 

vida. 

Concluindo, estou particularmente grato e reconhecido à Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto e à Farmácia Pereira pela excelente oportunidade 

concedida de estudar (ou aprender), saber e agir profissionalmente, de forma a triunfar 

como Farmacêutico – “Ediscere, scire, agere, vincere”. 
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PARTE II 

 

A Disfunção Erétil 

 

1. Enquadramento na Farmácia 

 

Uma análise dos utentes permitiu-me criar a convicção de que maioritariamente 

estes seriam de idade avançada, sendo que muitos sofreriam de patologias crónicas 

com fatores de risco predisponentes para a disfunção erétil (DE). Tal facto conduz à 

procura frequente de medicamentos para o problema. Entendi que, para tal, seria do 

maior interesse informá-los sobre a impotência/DE, e sua prevenção através de 

alimentos e suplementos. Nesse sentido, elaborei um Panfleto Pedagógico (Anexo 

XXI), de leitura simples e acessível, que proporcionasse aos utentes um instrumento 

de ajuda e esclarecimento. O mesmo foi disponibilizado na farmácia, desencadeando 

curiosidade e interesse geral, tendo, quando muito, aumentado a preocupação dos 

utentes com o tema e as vendas de medicamentos ou suplementos contextualizados. 

 

2. Introdução 

 

 O avanço global dos cuidados de saúde e do panorama socioeconómico 

traduziram-se num aumento da qualidade e esperança média de vida, criando margem 

para uma maior preocupação com aspetos da sexualidade(35). Com a evolução dos 

métodos de investigação científica, viu-se simultaneamente um evoluir do 

conhecimento da fisiopatologia da DE e a descoberta e otimização de abordagens 

terapêuticas, que abriram à indústria farmacêutica um novo mercado(35). Ainda, a DE 

ganhou uma nova importância, na medida em suscitou o interesse de especialidades 

que não a andrologia, no que respeita ao tratamento(35). 

Sendo uma das perturbações sexuais mais frequentes do sexo masculino(36, 37), 

a DE requer uma abordagem multidisciplinar, que vá de encontro ao seu caráter 

multifatorial(35-42). Define-se como a incapacidade persistente (superior a 3 meses) em 

conseguir e manter uma ereção que viabilize um desempenho sexual satisfatório(36, 38, 

41). Alguns autores opõem-se à ideia que classifica a DE como uma doença, afirmando 

que o mais correto é encará-la como um sinal indicativo de outras patologias(41). Não 

obstante, e independentemente da sua índole benigna, a DE acarreta uma 

componente física e emocional capaz de afetar a qualidade de vida do homem, da sua 

família e do respetivo parceiro sexual(37-39, 42, 43). 
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No decorrer das duas últimas décadas, o trabalho em epidemiologia na área da 

DE foi indubitavelmente notório, com a publicação crescente de estudos realizados(41). 

Contudo, a comparação de resultados e o estabelecimento de premissas aplicáveis à 

escala global viram-se dificultados pela falta de uniformidade nos métodos e amostras 

utilizados(41). Uma estimativa recente, refere que mais de 150 milhões de homens 

(mundialmente) sofrem de algum grau de DE e que este número tende a aumentar, 

atingindo 322 milhões em 2025, salvo tomadas medidas preventivas adequadas(42, 44). 

Em Portugal, relativamente à DE, estima-se uma prevalência de 29% para homens 

com idades entre os 40 e os 49 anos, 50% entre os 50 e os 59 anos e de 74% entre os 

60 e os 69 anos(37). 

A incidência e prevalência da DE são proporcionais à idade(36, 37, 39-41), e é 

consistente a sua associação com fatores de risco cardiovascular (obesidade, 

tabagismo, diabetes, HTA, sedentarismo, hipercolesterolemia, etc.) e com distúrbios 

psicológicos como a depressão(36, 39-41). O tratamento farmacológico de algumas das 

patologias supracitadas, poderá, eventualmente, resultar numa perda (variável) da 

funcionalidade sexual do homem(40). 

O envelhecimento da população permitiu à DE tomar dimensões consideráveis, 

constituindo-se num problema real da atualidade. Porém, uma grande parte da 

população masculina não é consciente da saúde sexual e da importância da sua 

preservação(35, 36).  

 

3. Estímulo e Excitação Sexual 

 

 O estímulo sexual pode ser físico ou mental(37), e sem este não há excitação 

sexual (ES), não havendo, por conseguinte, activação dos processos cognitivos e 

fisiológicos que levam a um eventual comportamento sexual(45). A ES prende-se com 

fatores neurológicos (sensitivos e cognitivos), genéticos, hormonais e, no caso do ser 

humano, sofre ainda influência do contexto sociocultural no qual este se insere(45). As 

funções excitatórias do sistema nervoso central, que geram atividade cerebral 

generalizada, são responsáveis pelas ações e reações em todos os seres vivos, sendo 

a ES uma especificidade neste âmbito(45). 

 A estimulação tátil da zona genital é considerada o precursor da ES, ativando 

recetores nervosos cutâneos, que juntamente com outros eventos bioquímicos 

contribuem para esse fim(45). São consideradas zonas de ativação genitossensorial no 

homem as seguintes: pénis, escroto, períneo, anca, ânus e reto, e próstata(45). 
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 Relativamente ao estímulo visual sexual (contribui também para a ES), a 

assimilação deste está associada a diferentes componentes: cognitiva (identifica o 

estímulo visual como sexual), emocional (processa informação sensorial) e fisiológica 

(coordena as funções endócrinas e autónomas)(46). 

A ES apresenta também uma dimensão hormonal. As hormonas sexuais atuam 

a nível cardiovascular e hipotalâmico, favorecendo e suportando a ereção peniana. 

Mecanismos de activação adrenérgicos, colinérgicos e nitérgicos estão igualmente 

envolvidos, controlando alterações vasculares que sustentam o processo erétil do 

pénis(45). 

Face a tudo isto, a disrupção da resposta neuronal, endócrina e/ou vascular 

subsequente ao envelhecimento, eventuais patologias, intervenções cirúrgicas ou 

medicamentos, pode resultar numa potencial perda da capacidade de ES(45). 

 

4. Hemodinâmica e Mecanismo Molecular da Ereção Peniana 
 

 A constituição do pénis (Anexo XXII) consiste, maioritariamente, em tecido 

muscular liso lacunado e com características esponjosas – corpus cavernosum (CC)(44) 

– que desempenha um papel fundamental no processo eréctil(46). 

Num estado de flacidez, o músculo liso (ML) peniano está permanentemente 

contraído, havendo apenas um fluxo sanguíneo arterial mínimo para fins de nutrição 

tecidular(46). 

Face à ES, é despoletada a libertação de neurotransmissores dos terminais 

nervosos cavernosos, resultando no relaxamento do CC e numa série de eventos 

hemodinâmicos que promovem a ereção masculina(46): 

 
1. Dilatação arterial devido ao fluxo de sangue aumentado; 

2. Preenchimento das lacunas cavernosas em expansão; 

3. Redução do efluxo sanguíneo venoso; 

4. Aumento da pressão de O2 e pressão intracavernosa, elevando o pénis para 

uma posição ereta; 

5. Novo aumento de pressão. 

 
Numa perspetiva molecular (Anexo XXIII), consequentemente à ES, ocorre nas 

células endoteliais do pénis a libertação de óxido nítrico (NO), um potente relaxante 

muscular. O NO difunde-se pelas células do CC e liga-se à guanilciclase, ativando-a. 

Esta enzima, por sua vez, sintetiza um mensageiro chave desta via, o GMP cíclico 

(cGMP), que se liga e ativa a proteína cinase dependente de cGMP (PCDcGMP), 
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sendo esta última responsável pela fosforilação de várias proteínas reguladoras da 

resposta de relaxamento(44). 

O efeito concomitante do aumento de cGMP e atividade da PCDcGMP produz 

uma diminuição dos níveis de Ca2+ intracelular (os canais de Ca2+ e K+ são alvos da 

PCDcGMP), o que estimula o relaxamento do ML, com um decorrente maior aporte 

sanguíneo para os espaços do CC – ereção(44, 47). 

Também importante no relaxamento da musculatura peniana, tem-se a 

prostaglandina E1 (PGE1), ligando-se aos recetores acoplados à proteína G e 

ativando a adenilciclase. A enzima em questão catalisa a conversão de adenosina 

monofosfato (AMP) em AMP cíclico (cAMP), uma molécula com função ativadora da 

proteína cinase A, acentuando a diminuição de Ca2+ intracelular. 

Por outro lado, o cGMP e o cAMP ativam proteínas cinases que fosforilam 

outras proteínas e canais iónicos, provocando a abertura dos canais de K+ e 

hiperpolarização, sequestro de Ca2+ pelo retículo endoplasmático e inibição dos canais 

de Ca2+ dependentes da voltagem. A junção dos fatores ultimamente mencionados 

traduz-se num bloqueio do relaxamento do ML peniano(44, 47). Quer os níveis de cGMP, 

quer os de cAMP são regulados por fosfodiesterases (PDE), que hidrolisam os 

primeiros a metabolitos inativos, 5’-GMP e 5’-AMP, respetivamente. A PDE-5 é uma 

enzima essencial na transdução do sinal na via NO/cGMP, tendo como função 

restringir o relaxamento muscular e a ereção peniana(44, 48). 

Existem, para além destes, outros mecanismos moleculares envolvidos no 

processo da ereção peniana, como a via da fosfatidilinositol-3 cinase e da 

acetilcolina(44, 49-51). 

 

5. Etiologia da Disfunção Erétil 

 

A DE apresenta um perfil etiológico multifatorial(46), surgindo normalmente como 

resultado de condições clínicas coexistentes ou dos seus tratamentos(37, 39). Assim, 

tem-se que nenhuma causa pode estar independentemente envolvida(46). 

Até aos dias correntes, muitas classificações têm sido propostas para a DE; 

algumas em função da causa (diabética, iatrogénica, traumática, etc.), outras do 

mecanismo neurovascular afetado no processo erétil (neurogénica, arterial, venosa, 

etc.)(46). Porém, atualmente, a etiologia da DE é identificada como psicogénica ou 

orgânica (neurogénica, hormonal, vasculogénica, induzida por fármacos/drogas e 

anatómica/estrutural)(37, 44, 46).  
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5.1. Disfunção Erétil Psicogénica 
 

Em tempos considerado o tipo de DE mais comum, com estimadamente 90% 

dos impotentes abrangidos, a DE psicogénica provem, essencialmente, de estados de 

ansiedade, stress, cansaço e instabilidade conjugal(37), ou de distúrbios psiquiátricos 

como a depressão e esquizofrenia(44). Algumas patologias neurológicas como a 

doença de Parkinson, doença de Alzheimer ou acidente vascular cerebral podem 

provocar DE por diminuição da libido ou incapacidade de ES(37). Hoje em dia, 

abandonou-se a ideia de que a DE psicogénica é a mais predominante (representa 

apenas 10 a 20% dos casos), e considera-se que a DE advém, preponderantemente, 

de uma combinação de fatores funcionais ou físicos(37, 40, 46). 

 

5.2. Disfunção Erétil Neurogénica 
 

Nas causas típicas de DE neurogénica inserem-se doenças, disfunções ou 

lesões que afetem o cérebro ou os nervos pudendos ou cavernosos (a ereção é um 

evento neurovascular)(46). Assim, associam-se à DE neurogénica, entre outras, a 

doença de Parkinson, doença de Alzheimer, neuropatia diabética e intervenções 

cirúrgicas(46). Estando os nervos cavernosos e os órgãos pélvicos intimamente 

relacionados, é expetável que uma cirurgia neste âmbito resulte frequentemente em 

DE(46). Contudo, com o avanço tecnológico e aprofundamento da neuroanatomia 

destas regiões, as intervenções cirúrgicas do cancro do reto, próstata e bexiga foram 

otimizadas de modo a baixar a incidência de DE iatrogénica(46). Relativamente ao 

parkinsonismo, a sua componente na DE estará ligada a um desequilíbrio nas vias 

dopaminérgicas(46, 52). 

A diabetes pode afetar os terminais nervosos do CC, resultando num 

decréscimo na libertação de neurotransmissores que, por sua vez, leva a uma menor 

resposta do relaxamento neurogénico e mediado pelo endotélio, consequentes a uma 

libertação inadequada de NO(46, 53). 

 

5.3. Disfunção Erétil Hormonal 
 

Os problemas endócrinos podem ter um efeito significativo na função sexual(36, 

54). O hipogonadismo é usual na população impotente e torna-se mais com o avançar 

da idade(36, 46, 55). Sendo os androgénios responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento do aparelho reprodutor masculino e dos caracteres sexuais 

secundários, o seu efeito na libido e no comportamento sexual é um tema bem 

estabelecido. Posto isto, a testosterona potencia o interesse sexual, aumenta a 
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frequência dos atos sexuais e das ereções noturnas, apresentando, todavia, uma 

relação fraca ou inexistente com as ereções induzidas por pensamentos fantasiosos 

ou estímulos visuais(46). É certo que uma eventual disfunção (congénita, iatrogénica ou 

patológica) no eixo hipotálamo-hipófise possa ocasionar hipogonadismo(46). Para além 

da disfunção sexual, a deficiência em androgénios está ligada à osteoporose, 

dislipidemia, diabetes e depressão(36, 55-57). 

A hiperprolactinemia, tanto por adenoma da pituitária como induzida por 

fármacos, faz-se acompanhar de uma disfunção reprodutiva e sexual (perda da libido, 

anorgasmia, ginecomastia, infertilidade, etc.)(36, 46, 58, 59). Esta disfunção resulta de um 

baixo nível de testosterona circulante, consequente à inibição da secreção da hormona 

de libertação de gonadotrofina (GnRH) face aos níveis elevados de prolactina(36, 59). 

As anomalias tiroideias constituem igualmente uma causa de DE hormonal. No 

caso do hipertiroidismo, verifica-se um incremento da produção de globulina de ligação 

de hormonas sexuais, o que provoca uma redução da testosterona livre(36). No 

hipotiroidismo, a secreção reduzida de testosterona e a elevação da prolactina 

contribuem para a DE(46). 

 

5.4. Disfunção Erétil Vasculogénica (Arterial/Venosa) 
 

A aterosclerose, HTA, diabetes, hipercolesterolemia e tabagismo são fatores de 

risco relacionados não só com DCV mas também com a DE vasculogénica(36, 37, 40, 44, 46, 

60, 61). Adicionalmente, este tipo de DE pode surgir após uma cirurgia ou lesão 

traumática da zona pélvica ou perineal(36, 37, 40, 46). 

Reiteradamente, nos pacientes com DE arteriogénica, observa-se uma 

perfusão peniana diminuída decorrente de um processo aterosclerótico 

generalizado(36, 46). A árvore arterial hipogástrica/cavernosa é fulcral na função erétil, 

tal que fortuitos eventos ateroscleróticos ou arteriais traumáticos nesta são passíveis 

de diminuir a pressão de perfusão e o fluxo arterial para o CC, aumentando o tempo 

necessário para a ereção máxima e enfraquecendo a rigidez do pénis(46). 

Nos diabéticos, a insuficiência arterial cavernosa e a disfunção veno-oclusiva 

são os principais mecanismos patofisiológicos que levam a um decréscimo 

da29ereção(36, 58). Um outro mecanismo prende-se com alterações na síntese de NO e 

relaxamento do ML do CC(37). Os níveis pronunciados de espécies reativas de oxigénio 

(ROS) ativam a Rho-cinase-2, que aumenta a contração muscular do CC. Altas 

concentrações de ROS inibem a NO sintetase endotelial (eNOS), e consequentemente 

a síntese de NO(44, 62).  



30 
 

A disfunção veno-oclusiva pode ocorrer na diabetes por perda da elasticidade 

venosa, que permite a saída do sangue do pénis durante a ereção, ou após 

intervenção cirúrgica(46). Pensa-se que, na prostatectomia radical, a combinação da 

desenervação do músculo cavernoso e da deposição de colagénio resultante da 

isquemia tecidular (também acontece na diabetes), são os fatores chave no 

desenvolvimento da disfunção veno-oclusiva pós-cirúrgica(36, 63). 

Praticar ciclismo por longos períodos pode induzir neuropraxia e lesões 

vasculares precursoras de DE(36). 

 

5.5. Disfunção Erétil induzida por Fármacos/Drogas 
 

As terapias farmacológicas e comportamentos sociais abusivos podem afetar a 

resposta sexual de inúmeras formas(36). Alguns fármacos causam sedação 

(antidepressivos, hipnóticos, etc.) e afetam a motivação, resultando numa DE 

transiente, outros atuam na função cardiovascular (anti-hipertensores), podendo 

perturbar a hemodinâmica peniana, ou são capazes de afetar parâmetros endócrinos 

(anti-histamínicos – cimetidina – efeito antiandrogénico), diminuindo a libido(36, 44, 64). 

O alcoolismo é um comportamento social abusivo real nos dias correntes. Em 

pequenas quantidades, o etanol favorece a libido e a ereção devido às suas 

propriedades supressoras de ansiedade e vasodilatadoras. Contudo, exageradamente, 

pode propiciar uma sedação central e diminuição da libido com DE transiente(44). 

Relativamente ao tabaco, tem-se que a nicotina pode afetar o processo erétil 

não apenas pela diminuição do fluxo arterial para o pénis, mas também pelo bloqueio 

do relaxamento do ML do CC, impossibilitando uma oclusão venosa adequada(46, 65). 

 

5.6. Disfunção Erétil Anatómica/Estrutural 
 

Um exemplo clássico deste tipo de DE está associado à doença de 

Peyronie(46). A patologia é caracterizada por uma deformação degenerativa do pénis, 

pela deposição de placas de colagénio em torno da túnica tecidular que envolve o CC 

(túnica albugínea)(66). Este maciço fibrótico compromete a elasticidade da albugínea, 

impedindo o fecho das veias emissárias – fuga venosa – e a expansão peniana normal 

na ereção(46, 66, 67). 

Os canais iónicos estão profundamente envolvidos nos eventos bioquímicos da 

função muscular, e a sua alteração implica perturbações nesse contexto. A diminuição 

da função ou regulação dos canais de K+ pode contribuir para uma hiperpolarização 

inadequada, alteração da homeostasia do Ca2+ e diminuição do relaxamento do ML 

nos impotentes(46, 68). 
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A DE pode ainda resultar de uma curvatura peniana congénita, fratura peniana 

ou hipospadias (abertura do meato urinário em posição anormal)(37). 

 

6. Diagnóstico e Tratamento da Disfunção Erétil 

 

As opções terapêuticas disponíveis atualmente são extremamente diversificadas, 

desde a terapia psicossexual, passando pela terapia farmacológica, até às 

intervenções cirúrgicas. Apesar de tudo, o tratamento apropriado dependerá sempre 

das causas e severidade da DE, bem como da adesão à terapêutica e expetativas do 

paciente(40). 

Antes do início da terapia, devem ser postas em prática medidas não 

farmacológicas que acarretam uma mudança no estilo de vida (hábitos alimentares 

saudáveis, exercício físico, cessação tabágica, etc.) e uma avaliação diagnóstica 

básica (Anexo XXIV) em todos os doentes(37, 38). 

Mesmo que a grande parte dos doentes com DE possa ser tratada numa consulta 

geral, certas circunstâncias exigem exames de diagnóstico específicos(38): 

 

 DE primária (não resulta da doença primária ou distúrbio psicogénico); 

 Jovens com história de trauma perineal ou pélvico, nos quais a 

revascularização peniana pode ser curativa; 

 Deformação peniana (curvatura congénita, doença de Peyronie); 

 Alterações psiquiátricas e psicossexuais complicadas; 

 Distúrbios endócrinos complexos. 

 
Alguns destes exames incluem testes de tumescência noturna e rigidometria 

peniana, injeção intracavernosa de fármacos vasoativos, ou estudos neurológicos e 

endócrinos.  

Por norma, a DE é tratada recorrendo a alternativas terapêuticas que não são 

específicas para as causas, e esta abordagem requer uma estratégia sistematizada 

(Anexo XXV) tendo em conta a eficácia, segurança, os custos e a satisfação do 

doente(40). 
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6.1. Farmacoterapia Oral: Inibidores da Fosfodiesterase-5 
 

O sildenafil (Viagra®), tadalafil (Cialis®), vardenafil (Levitra®) e o avanafil 

(Spedra®) são os inibidores da PDE-5 (iPDE-5) aprovados pela Agência Europeia do 

Medicamento (EMA) e a Food & Drugs Administration (FDA). Estes fármacos são 

utilizados como primeira linha de tratamento da DE devido à sua eficácia, segurança, 

conveniência e mecanismo de ação(36, 38). 

Presente em altas concentrações no ML do CC(36, 69), a PDE-5 cliva 

seletivamente o cGMP em metabolitos inativos e afeta o relaxamento muscular(44). 

Inibindo a PDE-5 consegue-se um aumento do cGMP e subsequente efeito relaxante 

do ML do CC pelo NO libertado(37, 40) – ereção peniana. Os iPDE-5 não induzem 

ereção sem um estímulo sexual prévio(36, 70).  

O sildenafil foi o primeiro iPDE-5 disponível no mercado, sendo administrado 

em doses de 25, 50 e 100 mg, e a sua eficácia pode durar até 12 horas(38).    

 O pico de eficácia do tadalafil verifica-se apenas 2 horas após administração, 

mas o efeito pode prolongar-se por 36 horas. Embora frequentemente administrado 

em doses de 5, 10 ou 20 mg por necessidade, o tadalafil pode também ser tomado 

diariamente de forma continua (2,5 ou 5 mg), caso seja preferida uma atividade sexual 

espontânea e/ou regular(38). 

 O vardenafil, tal como o tadalafil, melhora a ereção em situações de difícil 

tratamento(38). 

Relativamente aos efeitos adversos dos iPDE-5, estes são usualmente ligeiros 

e autolimitados (cefaleias, rubor facial, indigestão, obstrução e corrimento nasal). 

Foram reportadas situações de lombalgia e mialgia após o uso de vardenafil e visão 

alterada no caso do sildenafil(36). Ocorrências mais graves contemplam a perda de 

visão, audição e priapismo(36). 

Os iPDE-5 estão contraindicados em concomitância com medicação para a 

angina de peito (nitratos), dado o seu efeito aditivo na diminuição da PA(37), e com 

bloqueadores α por originarem eventuais cenários de hipotensão ortostática(38). 

A utilização incorreta dos iPDE-5 é o fator que muitas vezes leva a uma 

ineficácia terapêutica(38). 
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6.2. Injeção Intracavernosa de Alprostadil (Prostaglandina E1) 
 

Quando os doentes não respondem à farmacoterapia oral, tem-se como 

alternativa tratar a DE com injeções intracavernosas de alprostadil (Caverjet®) em 

doses de 5 a 40 µg(38). O doente deve ser integrado num programa de treino para 

administração correta do injetável(38). 

Este mediador químico atua ao nível do ML peniano, relaxando-o, aumentando 

então o fluxo sanguíneo no CC(40). A PGE1 está também disponível sob a forma de 

cápsulas intrauretrais (Muse®)(38). Uma associação do alprostadil com fármacos como 

a papaverina e fentolamina pode potenciar a resposta erétil(40). A duração de ação está 

dependente da dose injetada(38). 

A dor peniana, ereções prolongadas (consultar o médico se superior a 4 horas 

– evitar lesões tecidulares), priapismo e fibrose são possíveis complicações 

advenientes da injeção. A utilização do alprostadil em cápsulas pode provocar dor 

local, tonturas e uretrorragia(38). 

 

6.3. Terapia de Substituição Hormonal 
 

Indicada em homens com défice de testosterona plasmática(40), esta opção 

terapêutica deve unicamente ser empregue após descartadas outras razões 

endocrinológicas para a falência gonadal(38). É uma abordagem eficaz (muitas vezes 

curativa)(36, 71), estando disponível para aplicação cutânea (Testim®, Testogel®) ou 

através de injeções (Sustenon®, Testoviron®)(40). 

A terapia de substituição com testosterona está contraindicada perante história 

de carcinoma prostático ou de sintomatologia urinária derivada da próstata, e implica 

um seguimento rigoroso com toque retal, doseamento do antigénio específico da 

próstata, entre outros(38). 

 

6.4. Dispositivos de Vácuo 
 

Esta alternativa é ideal para homens com DE que não queiram ou não possam 

optar pelo tratamento farmacológico(40). O dispositivo (Anexo XXVI) consiste num tubo 

de plástico com uma bomba de vácuo manual ou eletrónica(36). O tubo é colocado 

sobre o pénis e a bomba exerce uma pressão negativa neste, provocando um afluxo 

de sangue venoso mantido pela colocação de um anel de constrição na base do órgão 

genital(38). 

Os dispositivos de vácuo são altamente eficazes, independentemente do tipo 

de DE, e a maioria dos homens satisfeitos utilizam-nos por longos períodos(36, 72). 
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Possíveis efeitos adversos incluem contusões, dor peniana e falha ou 

retardamento da ejaculação. Relatos mais graves referem necrose da pele (raro)(36). 

 

6.5. Fisioterapia 
 

Os músculos do pavimento pélvico (Anexo XXVII) têm parte na ereção 

peniana, salientando-se o músculo isquiocavernoso. Um estudo mostrou os benefícios 

do tratamento da DE através de exercícios que envolvem os músculos dessa região(36, 

73). 

 

6.6. Terapia Psicossexual 
 

A terapia psicossexual pode ser ministrada isoladamente ou associada a outra 

abordagem terapêutica mas, além de morosa, apresenta resultados variáveis(38). A 

intervenção educativa é fundamental em situações de fraco conhecimento sexual ou 

de tensão conjugal. Situações de stress, ansiedade, depressão e baixa autoestima são 

também alvo de aconselhamento psicossexual(36). O estabelecimento de objetivos 

reais para o casal, sessões de prazer não coital e encontros íntimos são algumas 

estratégias preventivas recomendadas pelos terapeutas nas consultas(36, 74). 

 

6.7. Revascularização Arterial Peniana 
 

A aplicação deste método de tratamento está confinada a determinados 

doentes, habitualmente jovens, com afeções vasculares comprovadas(40). As causas 

mais frequentes de DE nas quais se recorre a esta cirurgia integram o trauma perineal 

e o ciclismo prolongado(40). 

A revascularização cirúrgica consiste num bypass microvascular arterial no 

pénis, semelhante a um bypass cardíaco, cujo objetivo é aumentar o fornecimento de 

sangue arterial ao CC de forma a produzir uma ereção natural(36). Sendo um 

procedimento altamente especializado que requer prática extensiva em cirurgia 

microvascular e equipamentos específicos, os pacientes devem exclusivamente ser 

referenciados para centros de excelência que seguem protocolos rigorosos(36). 

Doença arterial sistémica ou aterosclerose por diabetes, HTA e dislipidemia 

representam algumas contraindicações desta intervenção cirúrgica(36). 
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6.8. Prótese Peniana 
 

Constituindo a terapia de última linha, as próteses penianas consideram-se 

apenas quando todas as outras modalidades tenham falhado, visto tratarem-se de 

uma opção seriamente invasiva e irreversível(36, 40). São particularmente úteis em 

casos de DE severa, especialmente na doença de Peyronie ou pós-priapismo(36). 

O tratamento passa pela implantação de dispositivos protéticos em ambos os 

lados do pénis. As próteses implantadas podem ser de natureza insuflável ou semi-

rígidas, feitas de silicone ou poliuretano(36, 40). A maioria dos pacientes tem preferência 

pelos dispositivos insufláveis, por propiciarem ereções mais naturais, embora sejam 

claramente mais dispendiosas(38). 

Apesar da elevada eficácia apresentada, as próteses penianas veem uma 

complicação desastrosa nas infeções bacterianas que podem acarretar, vulgarizando 

assim o seu revestimento com rifampicina e minociclina como medida profilática(36). 

Numa infeção subentende-se a remoção da prótese, administração de antibióticos e, 

posteriormente, a sua reimplantação ao fim de 6 ou 12 meses(38). 

 

7. Prevenção da Disfunção Erétil 

 

Dado que a DE e a DCV partilham, no fundo, os mesmos fatores de risco, um 

controlo ou eliminação destes torna-se duplamente benéfico. A monitorização da 

diabetes e risco coronário, juntamente com a cessação tabágica, consumo reduzido de 

bebidas alcoólicas e evicção de drogas ilícitas são medidas preventivas importantes 

no campo da DE(40). Há evidências de que uma alteração no estilo de vida a favor de 

hábitos mais saudáveis em parâmetros como a alimentação, atividade física e massa 

corporal é capaz de baixar o risco de DE e melhorar a função erétil(42). 

Num dos maiores estudos epidemiológicos sobre a DE, constatou-se que 

indivíduos com dietas ricas em colesterol e gorduras insaturadas eram mais 

provavelmente impotentes, carecendo ainda de alimentos como vegetais, frutas ou 

nozes na dieta(42, 75). 

A saúde mental é também importante na função sexual, daí que o tratamento 

de estados de stress, ansiedade e depressão, bem como a regularização do sono 

representam medidas preventivas válidas da DE(40). 
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8. Antioxidantes na Disfunção Erétil 

 

Apesar dos iPDE-5 e do alprostadil serem valiosos no tratamento da DE, os 

efeitos adversos relacionados com a sua utilização, os custos e interações com outros 

fármacos alertam para a necessidade de encontrar medidas alternativas(44, 76). 

Múltiplos fatores relativos à etiologia da DE têm vindo a ser alvo de estudo nas 

secções anteriores, contudo um outro precedente da DE reside na formação, 

acumulação e ação de ROS.  

Preconiza-se que uma acumulação de inibidores da eNOS no CC possa estar 

envolvida em danos estruturais e disfunção dos tecidos eréteis(44, 77). Esta acumulação 

é passível de originar stress oxidativo devido ao funcionamento incorreto das enzimas 

antioxidantes (superóxido dismutase) e à produção excessiva de ROS como o radical 

superóxido (O2
•), o radical hidroxilo (OH•) e o peróxido de hidrogénio (H2O2)

(44, 78). Em 

tecidos ricos em NO, os ROS tendem a reagir com este, formando peroxinitrito 

(ONOO-), um produto extremamente citotóxico(44, 79). A concentração destes radicais 

desencadeia fenómenos de peroxidação lipídica, oxidação do DNA, diminuição da 

síntese e biodisponibilidade do NO endotelial e neuronal, e ainda upregulation de 

citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento e recetores específicos(44, 79). 

Porquanto o NO minimiza a adesão das plaquetas e leucócitos às células endoteliais 

vasculares, uma baixa na sua concentração significa um aumento das células em 

questão aderidas à parede dos vasos sanguíneos, com libertação de substâncias 

vasoconstritoras como o tromboxano-A2 e leucotrienos, que agravam a DE(44, 47). 

Diversos estudos demonstraram a relação entre a DE e o stress oxidativo nos tecidos 

penianos e níveis reduzidos de NO disponível (Anexo XXVIII)(44, 49, 51). 

Deste modo, o uso de antioxidantes poderá ser uma opção vantajosa na 

proteção do endotélio vascular face ao dano oxidativo promotor da DE, uma vez que 

são capazes de prevenir as cascatas reativas(44). 

Os polifenóis são os antioxidantes mais abundantes na dieta, sendo 

constituintes característicos de diversos alimentos de origem vegetal (frutos, legumes, 

sementes, chocolate, vinho, café e chá). Classificam-se os polifenóis em 4 principais 

grupos (Anexo XXIX): 1) ácidos fenólicos, 2) estilbenóides, 3) linhanas, 4) flavonóides. 

Existem, no entanto, outros grupos não tão proeminentes, por exemplo, os 

curcuminóides(44). Estes compostos são capazes de sequestrar os radicais livres e 

inibir reações em cadeia (geram novamente radicais) mediadas por espécies metálicas 

(reação de Fenton) (Anexo XXX). Mostrou-se que o consumo de alimentos ricos em 

polifenóis aumenta a capacidade antioxidante do plasma em humanos e reduz o stress 
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oxidativo(44, 80), auxiliando no controlo da DE com pouquíssimos ou nenhuns efeitos 

colaterais(44, 49). 

 

9. Conclusão 

 

“A saúde sexual é um estado de completo bem-estar físico, emocional, mental 

associado à sexualidade e não só à ausência de doença ou enfermidade”. 

– OMS, Organização Mundial de Saúde 

 
Paradigma de estabilidade funcional e emocional, imprescindível como 

elemento de qualidade de vida, a saúde sexual enfrenta desafios diversos e 

complexos a que a medicina/ciência ainda não respondeu cabalmente.  

No caso em apreço, a DE constitui-se eventualmente no maior flagelo 

emocional de grande parte da sociedade de hoje e, em particular, do sexo masculino. 

A elaboração deste trabalho e subsequente pesquisa sobre o tema permitiu 

consciencializar-me da importância da saúde sexual bem como do peso da DE na 

sociedade. 

Da mesma forma, facilitou a aquisição de conhecimentos e competências sobre 

a fisiologia da sexualidade masculina, patofisiologia da DE, e sobre as diversas 

alternativas terapêuticas disponíveis. 

Consequentemente, verifico que me encontro melhor preparado (e à vontade) 

para lidar com o tema, perceber e aconselhar o utente, aperfeiçoando as minhas 

apetências e qualidades farmacêuticas. 
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A Menopausa 

 

1. Enquadramento na Farmácia 

 

               Na sequência do primeiro tema abordado, que surgiu dado o estado etário 

avançado dos utentes da farmácia, ser mais dedicado aos utentes do sexo masculino, 

entendi oportuno fazer uma segunda abordagem versando o sexo feminino. 

               Tal decorre do facto de muitos utentes colocarem questões sobre 

sintomatologia similar à da menopausa (MP), pedindo aconselhamento de produtos. 

                Perante tal constatação, afigurou-se-me do maior interesse criar e colocar à 

disposição dos utentes um Panfleto Pedagógico explicativo (Anexo XXXI) da MP e 

das opções terapêuticas disponíveis, visando uma melhor elucidação dos mesmos 

sobre o assunto. 

 

2. Introdução 

 

Diante de um aumento da esperança média de vida e envelhecimento da 

população, a quantidade de mulheres menopáusicas e pós-menopáusicas vê-se 

progressivamente maior(81-83). Se atentarmos especificamente ao ocidente, onde a 

esperança média de vida para o sexo feminino ultrapassa os 80 anos, temos que 

estas mulheres vivem mais de um terço da sua vida em MP(81). Globalmente, a 

tendência demográfica aponta para cerca de 1,2 biliões de mulheres menopáusicas 

em 2030(82, 84). 

Referida como o período fisiológico de cessação menstrual permanente (só 

pode ser considerado após 1 ano do último fluxo menstrual), a MP trata-se de uma 

manifestação clínica resultante de uma quebra funcional endócrina dos ovários, 

principalmente a nível da síntese de estrogénios. A MP pode decorrer de um 

fenómeno biológico natural na mulher (menopausa fisiológica) ou ser induzida por 

fármacos, eventos cirúrgicos ou radioterapia (menopausa iatrogénica)(81, 82). 

Não obstante algumas mulheres transitarem para a MP sofrendo pouco ou 

nenhum desconforto, outras experienciam sintomatologia significativa (sintomas 

vasomotores (SVM), distúrbios do sono, secura vaginal, etc)(82). Estes sintomas são 

produto de uma carência hormonal adveniente da falência ovárica, condicionando o 

estado de saúde geral e a qualidade de vida da mulher(81). Pode considerar-se a MP 

como uma fase da vida reprodutiva feminina, envolvendo processos biopsicossociais 
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que provocam alterações polivalentes na mulher, sob adicional influência de fatores 

étnicos, culturais e de personalidade(83). 

O surgimento da MP acompanha-se de um aumento na susceptibilidade para 

patologias cardiovasculares, osteoporose e cancro da mama, e também de uma 

vertente financeira de custos associados inerente ao controlo e tratamento dos 

sintomas tanto da MP per si, como de transtornos de saúde ocasionais (consultas 

médicas, medicamentos e suplementos, testes laboratoriais, acompanhamento 

psicológico, etc.)(82, 85). Muitas mulheres descontinuam ou sequer iniciam a terapia dos 

sintomas menopáusicos, resultando num subtratamento desta condição. Tal situação 

pode colmatar-se com a efetiva troca de informação e o estabelecimento de uma 

relação de confiança com o médico, permitindo adotar uma estratégia de tratamento 

ideal face às necessidades da doente e da sua qualidade de vida(81). 

Acontece atualmente o desenvolvimento e otimização de novas abordagens 

terapêuticas da MP, procurando opções mais seguras e eficazes(81). 

O tratamento dos sintomas da MP deve ser de caráter exclusivo e 

personalizado, com reavaliações periódicas, tendo em conta o risco/benefício da 

terapia implementada e o melhoramento generalizado da condição de saúde da 

mulher(82, 83). 

 

3. Menopausa: Evolução, Sintomas e Patofisiologia 

 

Como explicado anteriormente, a MP pode ser fisiológica ou iatrogénica. Na 

última, o estabelecimento repentino das alterações fisiológicas traduz-se num quadro 

clínico marcadamente exuberante, implicando atenção e intervenção médica diligente, 

notadamente no que respeita as terapias de substituição hormonal (TSH) (abordadas 

na secção seguinte)(81). 

A designação de MP precoce pode aplicar-se caso surja antes dos 45 anos 

(mas após os 40), sendo que se fala em MP tardia quando esta ocorre em idade 

superior a 55 anos(81, 86). Eventualmente, poder-se-á desenvolver uma insuficiência 

ovárica prematura, antes dos 40 anos(86). 

O envelhecimento do sistema reprodutor feminino ocorre com perda de 

atividade folicular durante um longo e variável período de tempo(83). Na tentativa de 

convencionar a terminologia, a OMS introduziu os conceitos de pré-menopausa, 

perimenopausa, transição menopáusica (TM), climatério e pós-menopausa, que 

representam diferentes fases do fenómeno menopáusico(83). O tempo de pré-

menopausa engloba toda a fase fértil até à MP, mas é frequentemente utilizado para 
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referir o intervalo entre o início da falência ovárica e a MP(86). Na perimenopausa/TM 

(dura entre 4 a 8 anos), a sintomatologia, quando existente, é mais exacerbada(86). 

Considera-se o climatério a etapa de transição entre o potencial íntegro e a inaptidão 

reprodutiva da mulher, durante o qual se observa um decréscimo gradual da função 

ovárica(86). Esta fase associa-se normalmente a um grupo de sinais e/ou sintomas 

característicos (SVM, irregularidade menstrual, humor flutuante, etc.) – síndrome 

climatérico(86). O climatério engloba a pré, peri e pós-menopausa, não estando estas 

linearmente individualizadas(86). 

A MP trata-se de um verdadeiro capítulo de evolução biológica da mulher, 

significativo a nível fisiológico e clínico. Como tal, e face à divergência de conceitos 

neste âmbito, foi implementado recentemente o sistema de classificação STRAW 

(Stages of Reproductive Aging Workshop), que estrutura a MP segundo a ideia de 

fases evolutivas(83, 86). Este sistema está dividido em 10 estágios distintos (Anexo 

XXXII)(83, 86): -5 a -3 (pré-menopausa); -2a a +1a (TM/perimenopausa) e +1a a +2 

(perimenopausa/pós-menopausa). Os critérios STRAW não podem aplicar-se a 

mulheres com insuficiência ovárica prematura, síndrome ovárico poliquístico ou com 

história de ablação, histerectomia ou doença crónica(83). 

A TM é definida por alterações endócrinas e menstruais complexas, capazes 

de perturbar mecanismos fisiológicos importantes como o feedback entre os ovários e 

o eixo hipotálamo-hipófise (Anexo XXXIII)(83). As gonadotrofinas regulam a secreção 

de esteróides ováricos (oestradiol (E2), progesterona e testosterona) e hormonas 

peptídicas (inibina A e B) cujo nível é proporcional ao número de folículos ováricos em 

desenvolvimento(83). Durante a fase inicial da TM verifica-se o aumento da 

concentração de hormona folículo-estimulante (FSH) e diminuição de inibina B e 

hormona anti-muleriana (AMH) (produzida pelas células granulosas ováricas). O 

aumento de FSH é atribuído à produção reduzida de inibina B pelo folículo de Graaf(83, 

86). Esta perturbação no sistema de feedback é complexa e transforma os ciclos 

predominantemente normais em anormais ou anovulatórios, até à última 

menstruação(83). Apesar da diminuição do número de folículos, a FSH aumentada 

estimula os folículos ováricos residuais, mantendo estáveis os níveis séricos de E2 até 

à fase tardia da TM(83). As mudanças na produção de gonadotrofinas e AMH podem 

resultar numa ovulação intermitente e ciclos com duração incerta(83). 

A sintomatologia do período climatérico está profundamente ligada à 

diminuição da reserva folicular e consequente hipoestrogenismo(86). Inicialmente, 

evidenciam-se os SVM, distúrbios psicológicos e do sono, seguindo-se, a médio prazo, 

o síndrome genito-urinário(86). Numa fase tardia salientam-se problemas 

cardiovasculares, osteoarticulares e neurocognitivos(86). 
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Os SVM estão relacionados com a termorregulação(83). A etiologia do aumento 

da temperatura corporal basal não é inteiramente compreendida, e sabe-se que, 

apesar de influente, a alteração na homeostasia do E2, por si só, não representa a 

totalidade dos fatores envolvidos(83). Os SVM são eventos de vasodilatação cutênea 

da parte superior do corpo (tronco, pescoço e face), de duração indefinida e 

predominantemente noturnos. A disparidade na ocorrência e intensidade destes 

sintomas tem sido atribuída a diferenças étnicas, fisiológicas, alimentares e 

polimorfismos genéticos nas mulheres(86, 87). A fase inicial do sono é mais passível de 

ser disturbada pelos SVM, uma vez que no sono REM (rapid eye movement) é 

suprimida a resposta termorreguladora (vasodilatação e transpiração)(83). Transtornos 

do sono como apneia, insónia e doença de Willis-Ekbon (síndrome das pernas 

inquietas) são também frequentes durante a TM(83). 

Muitos estudos indicam que a perimenopausa e pós-menopausa importam uma 

deterioração da memória verbal, dificuldade de concentração e de comunicação(86). 

Pensa-se que os estrogénios sejam responsáveis pelo controlo das funções cognitivas 

dependentes do hipocampo e córtex pré-frontal, podendo, supostamente, explicar a 

frequência de estados depressivos na TM e MP precoce(86, 88). 

O síndrome genito-urinário torna-se prevalente ao longo da TM, estando 

relacionado com o decréscimo dos níveis absolutos de E2(83, 86). A sintomatologia 

inclui, entre outros, secura, ardor e irritação vaginal e dispareunia(83, 86, 88). São 

igualmente frequentes sintomas do foro urinário como disúria, urgência, frequência e 

infeções urinárias recorrentes(83, 86, 88). 

Relativamente à DCV, a sua incidência é significativamente superior no período 

menopáusico, sendo considerada uma das principais causas de morte(86, 89). O risco 

cardiovascular aumentado vem em consequência do síndrome metabólico (obesidade 

visceral, dislipidemia, HTA, alterações no metabolismo dos açucares, etc.), que se 

mostra mais prevalente nesta fase da vida da mulher(86, 90). 

As mudanças fisiológicas associadas à MP aumentam o risco de repercussões 

osteoarticulares(83). A diminuição da densidade mineral óssea, devida ao 

hipoestrogenismo, contribui para o desenvolvimento de osteoporose e osteopenia, 

com um resultante aumento de fraturas ósseas (ancas e vértebras)(82). A dor e a perda 

de mobilidade e independência advenientes de uma eventual fratura são passíveis de 

afetar o humor, a autoestima e, no geral, a qualidade de vida(82, 91). As fraturas 

traduzem-se num aumento significativo da morbilidade e mortalidade das mulheres(82, 

92). 
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4. Diagnóstico da Menopausa e Tratamento dos Sintomas 

 

A desregulação e posterior ausência do ciclo menstrual indiciam o 

estabelecimento da MP na mulher, contudo, a confirmação diagnóstica deve incluir o 

doseamento sérico do estradiol e FSH (estradiol < 20-30 pg/mL; FSH < 40 mUI/mL)(81). 

Mudanças no estilo de vida abrangendo uma dieta equilibrada com baixa 

ingestão de gorduras, suplementação em cálcio e vitamina D, cessação tabágica e 

alcoólica e prática de atividade física regular podem minimizar os riscos da carência 

hormonal e surtir melhoras na qualidade de vida(81). Ainda assim, muito 

frequentemente, estas medidas não são suficientes, pelo que é necessário recorrer à 

TSH(81). 

A TSH é a abordagem mais eficaz no tratamento dos SVM e do síndrome 

genito-urinário, sendo igualmente útil na melhoria do bem-estar psicológico e 

prevenção de problemas osteoarticulares, bem como do carcinoma do cólon nas 

mulheres pós-menopáusicas(81). Apesar da sua eficácia na diminuição da mortalidade 

global feminina e no restauro da qualidade de vida, a TSH está associada, juntamente 

com outros fatores, ao tromboembolismo venoso, cancro da mama e DCV(81, 82). A TSH 

está absolutamente contraindicada em situações de hemorragia genital não 

esclarecida, tumores hormonodependentes e doença hepática aguda(81). 

Os componentes essenciais da TSH são os estrogénios e os progestativos. O 

seu mecanismo de acção é fundamentalmente genómico, através de recetores 

nucleares de estrogénios e progesterona, respetivamente(86). 

Não deve ser iniciada a TSH sem uma avaliação prévia da história clínica da 

mulher, realização de exames específicos e análises clínicas(81). Quando 

implementada imediatamente após o início dos sintomas, a TSH apresenta uma maior 

segurança e eficácia, devendo a dose e a modalidade terapêutica ser ajustadas a 

cada mulher e utilizadas sempre na quantidade mínima eficaz(81). 

Os estrogénios são hormonas de natureza endógena, atuando sobretudo nos 

órgãos reprodutores, mas com atividade noutros sistemas como o cardiovascular, 

músculo-esquelético e nervoso(86, 93). No corpo humano, o 17 β-estradiol é o estrogénio 

mais potente, seguindo-se a estrona e o estriol(86, 94). Uma vez que os sinais e 

sintomas do climatério são devidos à carência estrogénica, viabilizou-se a sua 

utilização como terapêutica(86). A TSH com estrogénios está frequentemente indicada 

no tratamento dos SVM, do síndrome genito-urinário (atrofia urogenital) e na 

prevenção da osteoporose(81). Os fármacos estrogénicos podem ser administrados por 

via oral, transdérmica ou local (vaginal) (Anexo XXXIV)(81). 
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O 17 β-estradiol está disponível sob a forma micronizada para administração 

oral (0,5 mg a 2 mg), facilitando a absorção. Existem ainda formulações transdérmicas 

e vaginais (normalmente cremes ou anéis)(86). Em alternativa pode usar-se o valerato 

de estradiol (1 mg a 2 mg), que funciona como um pró-fármaco(86). 

O etinilestradiol constitui um derivado sintético do 17 β-estradiol, cuja 

associação em pequena dose (15 µg) com noretisterona revelou eficácia no alívio dos 

SVM e atrofia do endométrio(86). 

Devido à fraca atividade sistémica do estriol, este é apenas utilizado em 

formulações tópicas(86). 

Assim como os estrogénios, os progestativos são hormonas endógenas com 

ação principal nos órgãos reprodutores e com atividade noutros sistemas do 

organismo(86). A sua indicação terapêutica é fundamentalmente a proteção do 

endométrio contra a ação proliferativa da TSH com estrogénio e controlo dos ciclos na 

perimenopausa(81). Existem FF de administração oral, transdérmica e local para 

diversos fármacos (Anexo XXXV)(86). A escolha da terapia deve ser personalizada 

tendo em conta a ação e potência sobre os recetores(86). 

Em termos farmacocinéticos, os progestativos orais têm uma grande 

variabilidade interindividual, podendo doses iguais do mesmo fármaco atingir 

concentrações séricas até 5 vezes superiores em algumas mulheres(86). Apesar da 

baixa biodisponibilidade e elevada taxa de depuração, que implica administrar doses 

elevadas e repetidas de progesterona diariamente, a via oral continua a mostrar um 

elevadíssimo grau de adesão(86, 95). 

Não é possível alcançar níveis séricos adequados de progesterona natural para 

proteção endometrial através da via transdérmica, por isso, utilizam-se o levonogestrel 

e a norestinerona (derivados da testosterona), que são mais potentes e melhor 

absorvidos por esta via, sendo normalmente associados com estrogénios(86). 

Aplicada localmente, a progesterona apresenta rápida absorção e elevada 

biodisponibilidade ao nível do endométrio(86, 96). 

A TSH pode constituir-se muitas vezes numa combinação de estrogénios e 

progestativos – estroprogestativos(86). Estes podem ser utilizados segundo 2 regimes 

terapêuticos(86): 

 Regime sequencial cíclico – associação à TSH estrogénica, de um progestativo 

durante 10 a 14 dias por mês de tratamento; 

 Regime contínuo combinado – associação à TSH estrogénica, de um 

progestativo desde o começo do tratamento, contínua e simultaneamente. 
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Idealmente, a dose de progesterona micronizada no regime sequencial é de 

200 mg/dia (10 a 14 dias) e 100 mg/dia no regime contínuo para uma dose de estradiol 

igual ou superior a 2 mg/50µg(86, 88). 

Além destas, existem outras alternativas como a tibolona, um esteróide 

sintético com propriedades estrogénicas, androgénicas e progestagénicas(82). A 

tibolona tem sido usada ao longo de várias décadas no tratamento dos SVM e atrofia 

genital nas mulheres pós-menopáusicas, mantendo um perfil seguro em termos 

endometriais(82, 97). 

As isoflavonas são suplementos fitoestrogénicos de venda livre, 

maioritariamente utilizados no alívio dos SVM(82). No entanto, a sua eficácia não 

parece totalmente comprovada e/ou aceite(81). 

 

5. Conclusão 

   

“Numa era em que a esperança de vida da mulher tem aumentado 

progressivamente, importa intervir na qualidade de vida após a menopausa, já que um 

terço desse período irá decorrer nesta fase”. 

– Consenso Nacional sobre Menopausa, 2016 

 
Assumida como um evento fisiopsicológico, ao qual se associam um leque de 

sintomas que afetam o bem-estar da mulher, a MP constrange sobremaneira o seu 

acting quotidiano, consequentemente, ressaltando considerável influência a nível 

pessoal, familiar e profissional. 

Ao farmacêutico, como profissional de saúde mais próximo do utente, cumprirá 

aconselhar, reencaminhar e prevenir situações mais complexas, agindo 

preventivamente na abordagem da MP. Desta forma, antecipa-se ao fator negativo e 

tão perturbador que constitui a falta de conhecimento sobre este momento da vida da 

mulher. 

O estudo e trabalho realizados neste âmbito, tornaram possível uma 

compreensão mais profícua do fenómeno, proporcionando-me um melhor nível de 

lucidez e intervenção farmacêutica.  
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Anexos 

 

Anexo I - Largo da Venda Nova, Rio Tinto (Farmácia Pereira – Silva & Filhos Lda.). 

 

 

  



54 
 

Anexo II - Edifício da Farmácia Pererira - Silva & Filhos Lda. 
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Anexo III - Zona de atendimento (balcão). 
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Anexo IV - Zona de receção de encomendas. 
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Anexo V - Gavetas de armazenamento de medicamentos genéricos, xaropes, 

soluções e semi-sólidos. 
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Anexo VI - Zona de trabalho da direção técnica. 
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Anexo VII – Frigorífico. 
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Anexo VIII - Gavetas de armazenamento de especialidades farmacêuticas, 

medicamentos de uso ginecológico, supositórios e injetáveis. 
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Anexo IX - Zona de administração de injetáveis. 
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Anexo X - Menu principal do Spharm. 
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Anexo XI - Aplicação OCP-Gadget. 
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Anexo XII - Preparação da encomenda diária no SPharm. 
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Anexo XIII - Receita eletrónica materializada. 
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Anexo XIV - Receita eletrónica materializada. 
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Anexo XV - Receita manual. 
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Anexo XVI - Material para determinação da glicemia. 
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Anexo XVII - Material para determinação do colesterol total. 
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Anexo XVIII - Tensiómetro digital de braço. 
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Anexo XIX - Contentor VALORMED. 
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Anexo XX - Certificado de formação "vulvovaginites e infeções vulvovaginais". 
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Anexo XXI - Projeto "Disfunção Erétil" (1- Flyer “A Disfunção Erétil e os Antioxidantes”; 

2- Flyer “A Disfunção Erétil e os Antioxidantes” exposto na farmácia). 
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Anexo XXII - Anatomia do pénis - adaptado(98). 
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Anexo XXIII - Mecanismo molecular da ereção peniana - adaptado(44). 
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Anexo XXIV - Avaliação diagnóstica mínima (avaliação básica) em doentes com 

disfunção erétil(38). 
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Anexo XXV - Algoritmo de tratamento da disfunção erétil(38). 
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Anexo XXVI - Dispositivo de ereção por vácuo - adaptado(99). 
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Anexo XXVII - Músculos do pavimento pélvico masculino - adaptado(100). 
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Anexo XXVIII - Relação entre disfunção erétil, stress oxidativo e diminuição de NO - 

adaptado(44). 

 

 

  



83 
 

Anexo XXIX - Grupos e estrutura química dos polifenóis - adaptado(44). 
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Anexo XXX - Reação de Haber-Weiss e reação de Fenton para geração de radicais 

hidroxilo - adaptado(101). 
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Anexo XXXI - Projeto "Menopausa" (1- Flyer "Menopausa"; 2- Flyer "Menopausa" 

exposto na farmácia). 
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Anexo XXXII - Critérios STRAW (Stages of Reproductive Aging Workshop) com um 

total de 10 estádios(86). 
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Anexo XXXIII - Diagrama representativo da relação hipotálamo-pituitária-ovário - 

adaptado(83). 
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Anexo XXXIV - Doses e equivalência dos estrogénios(86). 
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Anexo XXXV - Tipos de progestativos e derivados de origem(86). 

 

 

 




